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- 

 سلسلة العز فى اللغة العربية للمرحلة االبتدائية 

   
                                                   

                     

  في              

  اللغة العربية       
  م٢٠٢٠-االبتدائى الثالثللصف 

یة على جمیع قمة الروعة شرح كامل تدریبات متنوعة وواف  - األولالفصل الدراسى     
   الدروس  اختبارات على كل وحدة  وتدریبات متنوعة على القرائیة واالسالیب  والتراكیب

             
       

  
  

   شرقية –فاقوس                    

  

  /األستاذاعداد 

  عزازى عبده محمود
  شرقية    –فاقوس                

 01065792766 م   - 01114695141 م
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  شرقية –فاقوس    عزازى عبده محمودالعوضى/ مستر 

     ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م                 ٠١١١٤٦٩٥١٤١م 

  ات انضم لرابط جروب الفيس التعليمى لمزيد من المذكر

https://www.facebook.com/groups/522440864764630/ 

  ابتدائى على تليجرام   تالتةابتدائى  أو جروب   تالتةأو جروب الواتس 

يرسل رسالة على رقم  من يريد االشتراك فى جروب واتس أو تليجرام

٠١١١٤٦٩٥١٤١  

  فى خدمة الجميع للرد على أى سؤال أو استفسار 

**********************************************  

     ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م            ٠١١١٤٦٩٥١٤١م 

  لمزيد من المذكرات انضم لرابط جروب الفيس التعليمى 
https://www.facebook.com/groups/522440864764630/ 

  عزازى عبده  –ابتدائى جميع المذكرات عربى ولغات   تالتة جروب  

  الرابط 
https://www.facebook.com/groups/901783809976603/ 

  ابتدائى على تليجرام  تالتةابتدائى  أو جروب   تالتةجروب الواتس  أو

من يريد االشتراك فى جروب واتس أو تليجرام يرسل رسالة على 

  ٠١١١٤٦٩٥١٤١رقم 
هام جدا  للحصول على امللزمة ورق مطبوع جاهز ألى مكان يف مصر  مثن 

من يستلمها باليد جنيها شاملة تكلفة الطباعة وشحن الربيد   أما   ٨٠امللزمة 

مىن من سكان مدينة فاقوس واملدن ااورة  والقرى ااورة مبحافظة الشرقية   

  جنيها  بتغليف سلك حلزونى  ٣٥مثن املذكرة تسليم يد مىن الثمن 

بالنسبة للسادة المعلمین من یرید العمل بھا ھناك امكانیة للحصول علیھا ورق جاھز مطبوع 
الكترونى یحمل اسم المدرس  من یرید العمل   pdfیطلبھا  أو ارسالھا ملف تحمل اسم المدرس الذى 

لمعرفة التفاصیل   مع    ٠١١١٤٦٩٥١٤١بھا والحصول علیھا باسمھ فى كل األحوال   یكلمنى م
  العلم ھناك مالزم لغة عربیة لجمیع الصفوف من الصف االول حتى الصف السادس   تحیاتى للجمیع 

 ------------------ ----------------------  
  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 

  

  
  

https://www.facebook.com/groups/522440864764630/
https://www.facebook.com/groups/522440864764630/
https://www.facebook.com/groups/901783809976603/
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   الفهرس واملوضوعات

o  أخاف من العدوى: قصة االستماع  
o التاء المفنوحة والمربوطة والھاء: علم الحظ وت  

o  أدواتي الشخصیة: قصة  
o  أسلوب النھي: أسالیب وتراكیب  

o  صحتنا سر سعادتنا: نشید  
o  فعل األمر: أسالیب وتراكیب  

o  كتابة الفتة مصورة: التعبیر الكتابي  
 ماذا تعلمت؟ 

 ---------------------------------------------------------**************** 
  حيغذائي الص) ٢(الموضوع  -) ١(المحور  

o  األطعمة البحریة: قصة االستماع  
o  األصوات الطویلة والقصیرة: الحظ وتعلم  

o  طبق الطعام: قصة  
o  الفعل المضارع مع المذكر والمؤنث: أسالیب وتراكیب  

o  جسمي وعناصر الغذاء: نص  
o  الم التعلیل: أسالیب وتراكیب  

o  نموذج كتابة مطویة: التعبیر الكتابي  
o ماذا تعلمت؟ 

o ************************************* 
  روحي الریاضیة) ٣(الموضوع  -) ١(المحور  

o  الفوز الحقیقي: قصة االستماع  
o  الحركة الطویلة والقصیرة: الحظ وتعلم  

o  أنا قوي: قصة  
o  أسلوب التعجب: أسالیب وتراكیب  

o  أصغر سباحة: نص  
o  الكلمات الدالة علي الماضي والمضارع: أسالیب وتراكیب  

o ---------------------------------- 
  الكوكب الذي نعیش فیھ) ١(الموضوع  -) ٢(المحور  

o  فكرة ومعلومة: قصة االستماع  
o  األلف اللینة: الحظ وتعلم  
o  في منزلي فراشة: قصة  

o  ظرف المكان: أسالیب وتراكیب  
o  أرضي موطني: نشید  

o  أسلوب النداء: أسالیب وتراكیب  
o  كتابة فقرة: التعبیر الكتابي  

o ماذا تعلمت؟ 
o ------------------------------------ 

  نحن وكوكب األرض) ٢(الموضوع  -) ٢(المحور  

http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7247
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7248
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7249
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7250
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7251
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7252
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7253
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7254
http://almoallem.com/curric_index.aspx?grade=3&cid=Ara_3R_1A
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7255
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7256
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7257
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7258
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7259
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7260
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7261
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7262
http://almoallem.com/curric_index.aspx?grade=3&cid=Ara_3R_1A
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7263
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7264
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7265
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7266
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7267
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7268
http://almoallem.com/curric_index.aspx?grade=3&cid=Ara_3R_1A
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7271
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7272
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7273
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7274
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7275
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7276
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7277
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7278
http://almoallem.com/curric_index.aspx?grade=3&cid=Ara_3R_1A
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o  السلحفاة البحریة: قصة االستماع  
o  الشدة: الحظ وتعلم  

o  غابات البامبو: قصة  
o  جمع المذكر والمؤنث: أسالیب وتراكیب  

o  الشعاب المرجانیة: نص  
o  رف الزمانظ: أسالیب التراكیب  

o  كتابة خبر في جریدة: التعبیر الكتابي  
o ماذا تعلمت؟ 

o ----------------------------------------------------------------------------- 
  مسئولیتي) ٣(الموضوع  -) ٢(المحور  

o  مقابلة مع عالم بیئة: قصة االستماع  
o  التنوین: الحظ وتعلم  

o  أدم المبتكر: قصة  
o  حروف الجر: أسالیب وتراكیب  

o  متجر النفایات: نص  
o  حروف العطف: أسالیب وتراكیب  

o  احكتابة رسالة أقتر: التعبیر الكتابي  
o ماذا تعلمت؟ 

  من أكون :احملور األول 

  ) اة ا ) ن أون        اووع اول 

   ام  اووع اول 

١-  م  
  أخاف من العدوى : قصة االستماع *
  ) وعي صوتي (الحظ وتعلم -

  أدواتي الشخصیة : قصة* 
  نشید صحتنا سر سعادتنا * 
     تقییم ذالتى     -               كتابة الالفتة *             كتابة الفتة مصورة نموذج *
  تقییم تكویني     الحظ وتعلم -  
-*------------------------ ------------------------------  

  . السليم احلياة الصحية جسمى -من أكون   -١

  

  
  

http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7279
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7280
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7281
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7282
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7283
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7284
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7285
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7286
http://almoallem.com/curric_index.aspx?grade=3&cid=Ara_3R_1A
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7287
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7288
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7289
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7290
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7291
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7292
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7293
http://almoallem.com/lesson.aspx?grade=3&lid=7294
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  :اقرأ ثم أجب :    ١   نشاط
شاھد . ذھب محمد فى رحلة مع األسرة الى معبد الكرنك بمدینة األقصر فى اجازة نصف العام ،(    

أن مدینة  عرف  محمد .محمد روعة تصمیم اآلثار المصریة التى تدل على عظمة أجدادنا الفراعنة 
نھا مدینة جمیلة تقع جنوب مصر على نھر النیل ویمتاز األقصر تمثل مركز األثار الفرعونیة كما أ

  ) بالطیبة والكرم والشجاعة  أھلھا
 - : تخیر االجابة الصحیحة مما بین القوسین  -١

 )  المدرسة     -األسرة   -األصدقاء    .......................   ( ذھب محمد فى رحلة مع   -
 ) القاھرة     -أسوان    -األقصر  ........( ....................كانت الرحل�ة الى مدینة   -
 ) الكرم   - الشر     - البخل    ..............         ( یمتاز أھل الصعید واألقصر بـ -
 )  االسالمیة  –القبطیة  - الفرعونیة  ..................   ( مدینة األقصر تمثل مركزا لآلثار  -
 ) جنوب     - غرب      - شمال    (               مصر ................تقع مدینة األقصر   -

 --------------------------------------------------------------------------------  
 ...........حرف جر .................... فعال ماضیا ...................  * اسما :  استخرج من الفقرة  -٢

  .....................جملة اسمیة ..............* .................جملة فعلیة *
  .......................كلمة بھا مد  وبین نوعھ .........................  *كلمة بھا تاء مربوطة *.
  ...........................كلمة بھا الم شمسیة ...............................كلمة بھا الم قمریة  * 

  :  قصة السابقة الى عناصرھا حلل ال  -٣
  المكان  / .......................................       *   الزمان................................../ 
  جمل الربط /................................  *   الشخصیات...................................../ 
  البدایة.................../......................................................................... 
  النھایة.......................................................................................... / 

 ...............................أین ذھب محمد فى اجازة نصف العام ؟   -: أجب عن األسئلة التالیة -٤
  ................................................أین تقع مدینة األقصر ؟ -
  ...........................ما اسم محافظتك ؟ وھل یوجد بھا آثار ؟ -
  ......................................................ما صفات أھل مدینة األقصر ؟  -

    : أمام كل جملة بما یناسبھا ) × ( أو عالمة ( /)  ضع عالمة  -٥
  (            ) ذھب سامح فى رحلة مع أسرتھ  الى معبد الكرنك                        -
  (             ) شاھد  محمد روعة األثار الفرنسیة                                         -
  (              ) ل                           تقع مدینة األقصر جنوب مصر على نھر النی-

  :  حلل الكلمات الى مقاطع صوتیة  -٦
      َمِدینَة   ( ......./........./.........)        * رْحلَة (...../....../............./......... ) 
    النِّیل    (  ....../........../.........)       * جنُوب..........  ) (........../....../.. 

  : اكتب جملة تعبر عن كل صورة  -٧

...............................................................................  
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  :عبر عن الصورة فى ثالث جمل مراعیا الكتابة الصحیحة وعالمات الترقیم -٨

…………………     ……………….........  
....................................................................................................  

  أخاف من العدوى : قصة االستماع 
         

  

عمر  طفل اجتماعي ،  یبلغ من العمر تسعة أعوام ،وكان لدیھ      
جار في مثل عمره اسمھ یوسف ، یلعب معھ دائما ، ولكن لكل منھما 

ُعمر یھتم بنظافتھ الشخصیة بشكل مبالغ فیھ ، . تلفة شخصیتھ المخ
فھو یغسل یدیھأكثر من عشر مرات كل خمس دقائق ، ویحمل معھ 

منادیل مطھرة لیمسح بھا كل شئ یمر علیھ ، لیس مرة واحدة ولكن 
ال یأكل لدى أحد من أصحابھ ، ألنھ ال یثق بالنظافة خالل .عدة مرات 

أما بالنسبة لیوسف . الیھ الجراثیم  ، وحتى ال تنتقلاعداد الطعام 
فھو یختلف عن عمر ، ألنھ ال یھتم بنظافتھ الشخصیة أبدا ، فھو ال 

وفى .  ویأكل من الباعة الجائلین باستمرار ، یغسل یدیھ اال نادرا 
آه بطني    !آه بطني  .: یوم من األیام صرخ یوسف متألما من بطنھ 

   ، أخذه والده مسرعا الى المستشفي  !

  

وبعد أن كشف علیھ الطبیب قام بحجزه ، بسبب اصابتھ بنزلة معویة 
، ألنھ تناول طعاما ملوثا  ، وبعد ذلك كان علیھ أن یرتاح في البیت 
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. لمدة أسبوع مع تناول طعام صحي ، واالھتمام بالنظافة باستمرار 
ر ؟   لماذا أنت حزین یاعم: جلس عمر في بیتھ حزینا ، فسألتھ أمھ 

  أنا أفتقد یوسف جدا : فرد 
أخاف أن أصاب بالعدوى من : فقال . فسألتھ أمھ لماذا ال تزوره ؟

یوسف یعانى نزلة : نظرت األم الى عمر واحتضنتھ  وقالت . مرضھ 
معویة بسبب تناولھ طعاما ملوثا ، وھذا المرض ال ینتقل الى أحد 

اھتمامك . بالمخالطة ، فال الضرر من زیارتك لصدیقك یوسف 
ولكن اذا بالغنا فى حیطتنا فلن .صحتك وسالمتك ونظافتك شئ حمید ب

فاحرص على سالمتك باعتدال . نستطیع التواصل مع الناس 
واحرص  على نظافتك .واغسل یدیك بعد اللعب وقبل الطعام وبعده .

الشخصیة ، وابتعد عن مصادر العدوى ، وتناول الطعام الصحي 
ھ ، وقرر الذھاب الى یوسف فكر عمر في كالم والدت.المتوازن 

الحفاظ كیفیة  وبعد ھذا الیوم فكر كل منھما فى . لالطمئنان علیھ 
، وعمر فیوسف صار یھتم بصحتھ ونظافتھ . على صحتھ باعتدال 

  .أیضا لم یعد یبالغ فى نظافتھ ، وحرصھ الشدید على صحتھ 
------------------------------------------------------------ ---------------------------  

   )أخاف من العدوى  ( أنشطة مذكرة العز على قصة االستماع 

  : تخیر االجابة الصحیحة /       ١  نشاط
 ) انطوائي     -اجتماعي   -عدوانى   .........................                    ( عمر طفل  -
 ) أمیر     - محمد     -یوسف  .    ( ..............عمر لدیھ جار فى مثل سنھ اسمھ  -
 ) السوق  –الباعة الجائلین  - المطعم  ........................    ( یوسف  یشتري األطعمة من  -
 )المنادیل المطھرة   -الفوطة  -الورق (لیمسح بھا كل شئ  ............... یحمل عمر معھ  -
 ) ضربھ  –ضیاع حقیبتھ  - بطنھ  (     ......................... صرخ یوسف متألما من   -
  ) الصداع  –نزلة معویة  –السعال .........( قام الطبیب بحجز یوسف فى المستشفى بسبب  -

  ) الطعام الملوث  –الشاي  - لعب الكرة   ............( سبب اصابة یوسف بنزلة معویة ھو -
  )االختالط –االبتعاد  –قتراب اال( عن  مصادر العدوى ......للحفاظ على صحتنا یجب علینا -

  أمام كل عبارة بما یناسبھا )  خطأ(أو كلمة )    صواب(ضع كلمة /      ٢  نشاط
 (            )یوسف طفل اجتماعي یھتم بنظافتھ الشخصیة                                -
 )            (                    خاف عمر في البادیة زیارة یوسف ألنھما متخاصمین    -
 (           ) ارتاح یوسف في البیت لمدة أسبوع بعد مرضھ                               -
 (           ) كان عمر مسرورا لمرض صدیقھ یوسف                                       -
 )        (          یجب علینا غسل األسنان وقص األظافر باستمرار                       -
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 (             ) النزلة المعویة من األمراض غیر المعدیة وال تنتقل باالختالط              -

ارسم ما یعبر عن العادات الصحیة السلیمة مع كتابة جمل تعبر عنھا مراعیا الكتابة    ٣ نشاط
  .الصحیحة وعالمات الترقیم 

  
  
  
  
  
  

  : استمع الى القصة ثم أجب     :   ٤ نشاط
  المنادیل  المطھرة  ؟ )  عمر (لماذا یحمل -١

...........................................................................................................  
  عندما صرخ متألما من بطنھ  ؟ ) یوسف (الي أین ذھب الوالد بابنھ -٢

...............................................................................................  
  كما قرر الطبیب ؟ وما سببھا ؟ ) یوسف (ماذا كانت اصابة -٣

.....................................................................................................................  
 ؟ )  یوسف  (و)  عمر (ما رأیك فى شخصیة الطفلین  -٤

........................................................................................................................  
  ..........................................................................ماذا تستفید من ھذه القصة  ؟ -٥

   لشرح باألمثلةقاعدة وا
 التاء املفتوحة   والتاء املربوطة   واهلاء املربوطة *

 
وتاء عند )  السكون (تنطق تاء عند الوقف )  : ت /  ـتـ   /  تـ    (    المفتوحة التاء -١

)   اكمال نطق الكلمة فى الجملة نقصد التشكیل على حرف التاء  أو التنوین (الوصل  
 :والفعل تأتى فى أول الكلمة أو وسطھا أو آخرھا  باالسمالتاء المفتوحة تلحق 

  باقات –عمارات  -  بیت –نبات  –مھمات -   عنكبوت  - نعمات   – حوت (  أمثلة لالسم  ( 

  -    
 -     استخدمت     -ماَت     -رسمُت     -كتبْت     -لعبُت   (  أمثلة للفعل ( 

وتاء عند الوصل  )   السكون (عند الوقف  تنطق  ھاء )    ةـ   -ة   (    المربوطة التاء -٢
التاء المربوطة تلحق فقط بآخر )    اكمال النطق فى الجملة بالتشكیل أو التنوین (  

 )  مدرسة /  ـة(  أو متصلة )    شجرة   / ة (  االسم  ولھا شكلین فى الكتابة   منفصلة   
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      : أمثلة لكلمات تنتھى بتاء مربوطة *
  ).مكتبة –مدینة  –قریة  –مدرسة  -حدیقة   -شجرة  (  

 -----------------------------------------------------------  
وھاء عند الوصل  )  السكون ( تنطق ھاء عند الوقف  )   ـھ  - ه     (    المربوطة الھاء -٣

  ) التنویناواى تشكیل الكلمة ونطقھا مع الجملة  ونطق الكلمة بضبط الحرف االخیر (
 )قلمھ –وجھ -ـھ(أو متصلة )نھره  -كره  / ه(ولھا شكلین عند الكتابة  منفصلة 

   میاه   أفواه  -كتابھ   -كره   - وجھ   (  أسماء تنتھى بھاء مربوطة ( 
   أطاعھ  -رسمھ    -أخبره    -كتبھ   (  أفعال تنتھى بھاء مربوطة (  

 ---------------------------------------------- --------------------  
  :حة والتاء املربوطة واهلاء املربوطة وتدريبات وأنشطة مذكرة العز على قاعدة التاء املفت

   ١نشاط   
  كون كلمات من الحروف  التالیة  والحظ الحرف األخیر فى كل كلمة *

  ) ح     - ت –و   - ب   - ن  -ت-ة      -ج  –ر   - ب       -ه       - ش   -ة        -ر    -ق   (         
...........       .....................      ........................       ........................       ...................  

  
  

  صنف حسب الحرف االخیر الى تاء مفتوحة وتاء مربوطة مع كتابة كل كلمة حسب الصورة /٢ نشاط
  

        -        -         -    
  
  

                                        :    ...........................                    ................................     )  ت    /  ـت  *(
  ..............)       :  ..........................                       ...................     ـة/ ة    *(

 -------------------------------------------------------------------------------  
    ٣نشاط   *

  )      ـة/               ت(     اقرأ  وأكمل بالصوت والحرف المناسب      
  

......    صغیر.      .....عصفور.......     صو........       یوم   فى الصباح   سمعـ.....      ذا(  
......   النافذ.......    من فراشي  وفتحـ......    قمـ.......   تغرد    فوق  غصن   شجر....     وجمیلـ
  ....شكر  وطار...... لى نظر.....  العصفورة   ونظر........   لھا   الماء   والحب   شربـ.......    ووضعـ

  !عظیم یارب  .....     كم أنـ!ع الخالق    فى السماء   ما أجمل وأعظم  ابدا 
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 -------------------------------------------------------------------------------------  
  

  ابحث عن  كلمات الصور فى الحروف  ثم اكتب كل كلمة تحت الصورة :   ٤ نشاط

  
------------------------------------------------------- ---------------------------- 

  .................................   ...............................  

      .................................................. 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  :    اكتب بخط النسخ  :        ٥ طنشا

  .الصحة نعمة من هللا ، فحافظوا علیھا                                         
  

                       .......................................................................  
  

   استراحة ومرح مع ركن القواعد واأللعاب
 :ملة باسم االشارة المناسب  أكمل كل ج  - ١

 العب بارع..............   -.            صدیقان مخلصان   .................     -
 .سیارة جدیدة............... - .             طبیبات ماھرات ..................     -

 : أكمل كل جملة بفعل مضارع مناسب تختاره من القائمة   - ٢
  )  یخاف  - تفحص       -یحرز      -یشرح       -      یصطاد(  

  .المعلم الدرس ................    -              .المریض  ....................... الطبیبة -
  صدیقى من انتقال العدوى .................... -ھدفا رائعا                      ................الالعب  -
  .الصیاد السمك من النھر ..... ................   -

  ) أین      -ما      -التى       - الذى    (    أكمل بالكلمة المناسبة    -٣
  !أجمل أزھار الحدیقة .............      -.            یؤدب التالمیذ  ............. ھذا ھو المعلم -
  تعالج المرضى.......الطبیبة ھى ...........  ..  -تقع قلعة قایتباى ؟              ............... -
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  ماذا أكون   ؟ :  اللغز والطفل الشطور     

أنا فیروس لعین انتشرت فى العالم ومصر فى الفترة األخیرة وحصدت أرواح 
مئات اآلالف من البشر   بأمر هللا وحده   بسببي تم اغالق المدارس وفرض 

  النظافة باستمرار  فماذا أكون ؟ الحظر من أھم أسباب الوقایة من خطرى 
  ..........................................فیروس /  االجابة      

اجابة صحیحة أحسنت یا بطل بارك هللا فیك تستحق جائزة من ماما شكوالتھ أو 
  فسحة حلوة 

  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 

  :الوعي الصوتي 
و ط ل اا  وا طل ا :  

  ھذا السؤال كثیر من التالمیذ وأولیاء األمور یجدون صعوبة في جل ھذا السؤال1- 
  نبدأ بالكلمات التى تبدأ بألف والم زائدة عن الكلمة سواء كانت الم قمریة أو شمسیة

حرف الذى یسبقھ مقطع وأیضا أى حرف مد یكون یكون مع ال( ْ ) ألف والم قمریة مقطع واحد وعموما أى حرف علیھ عالمة سكون  •
  مع الحرف الممدود مقطع

  ( ب/ تا / ك / ال ( اْلكتَاب : مثال 
والباء مقطع ) / تا (وھنا مد باألف اذن المد والممدود مقطع ) / ك(والكاف مقطع / قطع م) ال (كلمة الكتاب تحتوى على الم قمریة اذن  •
 ( ب( 
وبالتالى الحرف المشدود ھنا یكتب مرتین مرة مع ( ّ) د أن الحرف التالى لالم یكون مشدودا أى علیھ عالمة شدة أما الالم الشمسیة فنج •

  األلف والالم في مقطع ومرة یكتب وحده طبعا ان لم یكن بعده سكون أو حرف مد فالوضع یختلف
َماء : مثال    )ء/ ما / س / الس ( السَّ

ثم نكتب ) الس (الم شمسیة اذن األلف والالم والحرف المشدد التالى مباشرة لحرف الالم مقطع  الحظ ھنا أن الكلمة تحتوى على *
) / ما ( كلمة السماء بھا مد بالتالى حرف المد والممدود مقطع ) / س(الحرف التالى لحرف الالم الحرف المشدد مرة أخرى مقطع 

 )ء(والھمزة مقطع 
(  رف مد أو حرف علیھ عالمة سكون وى على الم شمسیة والحرف المشدد بعد الالم یكون بعده حالوضع یختلف قلیال لو أن الكلمة تحت *
 ◌ْ(     

  ( ر/ نو / الن ( مثال النُّور 
  ( الواو(الحظ ھنا كلمة النور بتا الم شمسیة والحرف المشدد حرف النون یلیھ حرف مد 

) / نو(المشدد النون مرة أخرى وبعده حرف مد واو یكتب النون والولو مقطع ثم نكتب الحرف / مقطع ) الن (اذن تحلیل الكلمة كالتالى 
 ) ر( والراء مقطع 

عند التحلیل ) ى -و-ا( الكلمات التى ال یوجد بتا ألف والم زائدة كى نحللھا الى مقاطع أھم حاجة اذا كانت الكلمة تحتوى على حرف مد  •
 دود مقطع واحدالى مقاطع البد أن یكون حرف المد والحرف المم

 )ر/ ھو/ز(ُزُھور ) * ل / مي / ج ( َجِمیل * مثال 
  أیضا الحرف الذى یكون علیھ عالمة سكون یكون مقطع مع الحرف السابق لھ مباشرة*

  ) ن/ بو / ع / یل ( یْلَعبُون * مثال 

بقھ یكون مع الحرف الذى یس( ْ ) الف والم قمریة مقطع واحد وعموما أى حرف علیھ عالمة سكون 
  مقطع وأیضا أى حرف مد یكون مع الحرف الممدود مقطع

  ( ب/ تا / ك / ال ( اْلكتَاب : مثال 
وھنا مد باألف اذن المد ) / ك(والكاف مقطع / مقطع ) ال (كلمة الكتاب تحتوى على الم قمریة اذن  •

 ( ب( والباء مقطع ) / تا (والممدود مقطع 
وبالتالى الحرف ( ّ) التالى لالم یكون مشدودا أى علیھ عالمة شدة أما الالم الشمسیة فنجد أن الحرف  •

المشدود ھنا یكتب مرتین مرة مع األلف والالم في مقطع ومرة یكتب وحده طبعا ان لم یكن بعده سكون 
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  أو حرف مد فالوضع یختلف
َماء : مثال    ( ء/ ما / س / الس ( السَّ

اذن األلف والالم والحرف المشدد التالى مباشرة لحرف  الحظ ھنا أن الكلمة تحتوى على الم شمسیة *
كلمة ) / س(ثم نكتب الحرف التالى لحرف الالم الحرف المشدد مرة أخرى مقطع ) الس (الالم مقطع 

 ( ء(والھمزة مقطع ) / ما ( السماء بھا مد بالتالى حرف المد والممدود مقطع 
م شمسیة والحرف المشدد بعد الالم یكون بعده الوضع یختلف قلیال لو أن الكلمة تحتوى على ال *

 ( ( ْحرف مد أو حرف علیھ عالمة سكون 
  ( ر/ نو / الن ( مثال النُّور 

  ( الواو(الحظ ھنا كلمة النور بتا الم شمسیة والحرف المشدد حرف النون یلیھ حرف مد 
رة أخرى وبعده حرف مد واو ثم نكتب الحرف المشدد النون م/ مقطع ) الن (اذن تحلیل الكلمة كالتالى 
  ( ر( والراء مقطع ) / نو(یكتب النون والولو مقطع 

الكلمات التى ال یوجد بتا ألف والم زائدة كى نحللھا الى مقاطع أھم حاجة اذا كانت الكلمة تحتوى على  •
 عند التحلیل الى مقاطع البد أن یكون حرف المد والحرف الممدود مقطع واحد) ى - و-ا( حرف مد 

 ( ر/ ھو/ز(ُزھُور ) * ل / مي / ج ( َجِمیل * مثال 
  أیضا الحرف الذى یكون علیھ عالمة سكون یكون مقطع مع الحرف السابق لھ مباشرة*

---------------------------------------------- 
 حلل الى مقاطع صوتیة 

 ) ة/ ق / دي / ح / ال  (اْلَحِدیقَة -
 ) ت/ ذا  (َذات -
 )  م/ یَْو  (یَْوم - 
  ) نا/ زْر ( ُزْرنَا - 
 ) ر/ ھا / أز / اْل ( اْألَْزَھار - 
 ) د/ وْر / ال ( اْلَوْرد - 
 ) ر/  ـمَ /  ـأَحْ / اْل ( اْألَْحمر - 
 ) ر/  ـِمی/ َس ( َسِمیر - 
  ء/ قا / ِد / أَْص ( أَْصِدقَاء - 
 ) ك/  ـح/  ـیض( یَْضَحك - 
  كى/  ـیب( یَْبِكى - 
  : ) ل/ فا / أط / ال ( ْطفَال اْألَ - 

  ة/ س / ر / مد / ال ( اْلَمْدَرَسة                    ب/ ه َ / یذ ( یَْذَھُب  •
بَاح  •   ق/ ري / ط / الط ( الطَِّریق        ح/ با / ص / الص ( الصَّ
  س/ شم / الش ( الشَّْمس                   ة/ د / عو / ال ( اْلَعْوَدة  •

   أدواتي الشخصية قصة *
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سنسافر غدا في رحلة بحریة : ذات مساء عاد األب من العمل واجتمع بأسرتھ قائال
تحمست ھند وذھبت مسرعة وقامت .وعلیكم بتجھیز حقائبكم  والنوم مبكًرا 

، فقال بتجھیز حقیبتھا دخل األب على ھند في غرفتھا فرأى حقیبة ملیئة باألشیاء 
فكل ما ؟فردت ھند تتعجب لماذا یا أبي .سفر بكل ھذه الحقیبة لھا یاھند ال یمكنك ال

ال تأخذى معك سوى أدواتك الشخصیة : فأجاب األب فى الحقیبة ضروري 
ك الضروریة فقط وأخذت تفكر فى األشیاء التى ستأخذھا معھا ئومالبسك وأشیا

  .ووقفت في حیرة من أمرھا .قامت ھند باحضار حقیبتھا الصغیرة .
ھل ھى مھمة ؟ بالطبع فأنا أغسل أسنانى كل صباح ومساء : سنان فرشاة األ

یستخدم كل واحد  أن فضلاألف. منشفتى مھمة بالتأكید ..حتى ال تتسوس  .
لمشط ورباط الشعر وقصافة ، اوقایة من األمراض ومنعا للعدوى للمنشفتھ 

ا األظافر كلھا أدوات شخصیة ال یمكن أن أتشارك فیھا مع أحد ، فیجب وضعھ
ھ صور عن الحیاة البحریة وضعت ھند كتابھا المفضل الذى ب. فى الحقیبة

، وبعض المالبس التى تناسب لتتعرفھا ، والقلیل من أدوات اللعب فى البحر 
ما رأیك : ثم ذھبت الى والدھا قائلة .  درجة حرارة الجو ، وأغلقت حقیبتھا  

  ٠فھذه حقیبة حجمھا مناسب  أحسنت یا ھند ،: اآلن یا أبي ؟ فابتسم األب قائال 
  وتحتوى على األشیاء الضروریة فقط 

  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 

  

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة
 صباح  مساء  أداة  أدوات  أمسیة  مساء  رجع  عاد

 ذھب  عاد  شئ أشیاء  اآلباء  األب  اعداد تجھیز
 تفرق  اجتمع  ملبس  مالبس  األعمال  العمل  أول الصباح  كرا مب

-أسر أسرة  تشجعت تحمست 
 أسرات 

 االستیقاظ  النوم  صورة  صور 

  سوى 
 المفضل 

  غیر
  المحبب 

–رحل  رحلة 
 رحالت 

 فارغة  ملیئة   

 عامة  شخصیة    حقائب  حقیبة  التردد الحیرة 
  فتحت  أغلقت    فرش  فرشاة  الفوطة  المنشفة 
 عبس   ابتسم     كتب  كتاب  انتقال األمراض   العدوى 
 الكثیر  القلیل    الحیوات  الحیاة  الحمایة  الوقایة 

- حجوم  حجم  خاصة  شخصیة 
 أحجام

 الكبیرة   الصغیرة   

  المكروه   المفضل    درجات درجة  المھمة جدا  الضروریة 



 

 ١٤

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

   )أدواتي الشخصية ( الستماع أنشطة مذكرة العز على قصة ا

أخبرك والدك بالسفر یوم الجمعة الى مصیف فى مدینة بورسعید  وطلب منك تجھیز :  ١  نشاط
اكتب ھذه األدوات وارسم بعضھا  واختر أداة واحدو واكتب عن :حقیبتك ووضع أدواتك الشخصیة  

  .أھمیتھا لك 
  

........................................................................................................................  
........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
  

  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 

  : صل كل كلمة تحتھا خط بالمعنى المناسب لھا  :    ٢نشاط     
  

    الحمایة    -عند تجفیف وجھى                        المنشفةأنا أستخدم 
  تردد     - .                                          مبكرایقوم أبي من النوم 
 الفوطة   -                             ضلةفالمدباد البحرى قصتى قصة السن 
  انتقال األمراض  -                      ىوالعدقامت الحكومة بفرض الحظر خوفا من 
 المحببة    -خیر من العالج                                                الوقایة 
  أول الصباح  -                               من أمرھا        حیرةوقفت أختى فى. 

 --------------------------------------------------------------------------------------  
  : تخیر االجابة الصحیحة مما بین القوسین :     ٣  نشاط
 ) المتحف     -العمل      -النادى  ..................       ( ذات مساء عاد األب  من  -
 ) جویة   - بریة     -بحریة  .............       ( ستسافر األسرة غدا فى رحلة  -
 ) اللعب  - السھر    -النوم مبكرا   ..............  (  طلب األب من  أفراد األسرة  -
 ) الحذاء    - الفرشاة   -المنشفة  ...............   (  یغسل الطفل أسنانھ باستخدام  -
 ) للتسوس   -للخلع   -للكسر   ..........( أسناني بالفرشاة كل صباح ومساء منعا أغسل  -
 )ضارة –عامة  –شخصیة .............( المشط ورباط الشعر وقصافة األظافر كلھا أدوات  -
 ) كتابھا   -مجلتھا   -قصتھا   ( المفضل                    ............وضعت ھند فى حقیبتھا  -

  أمام كل عبارة بما یناسبھا )   ×(أو عالمة ( /)   ضع  عالمة :    ٤  نشاط
  (           ) قامت ھند بتجھیز  حقیبتھا                                                     -
  (           ) فرشاة األسنان لیست مھمة                                                      -     
  (        ) عند السفر یجب علینا تجھیز حقیبة كبیرة بھا كل األشیاء                      -  
  (           ) المنشفة یجب أن یستخدمھا كل أفراد األسرة في نفس الوقت                 - -

   )      (      قصافة األظاافر من األدوات الشخصیة                                              

  : اقرأ ثم أجب     ٥       نشاط

سنسافر غدا في رحلة : ذات مساء عاد األب من العمل واجتمع بأسرتھ قائال( 
تحمست ھند وذھبت مسرعة وقامت .بحریة وعلیكم بتجھیز حقائبكم  والنوم مبكًرا 



 

 ١٥

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

بتجھیز حقیبتھا دخل األب على ھند في غرفتھا فرأى حقیبة ملیئة باألشیاء ، فقال 
  .)   لھا یاھند ال یمكنك السفر بكل ھذه الحقیبة 

 ------------------------  
 : تخیر االجابة الصحیحة مما بین القوسین   )١

  ) حقب   –حقبة   - حقیبة    ) : ..............          ( حقائب (  مفرد   -
  ) د  اعدا –فتح  -غلق     ) ...................       (  تجھیز   (معنى    -
  )العمال    -األعمال -العمول  )   : ....................     (  العمل   (  جمع  -
  ) نھار    - لیل      - صباح   )  :  ...................     ( مساء  (  مضاد   -

  ...................................................متى عاد األب من العمل ؟  -١) ب
  .....................................الرحلة التى ستسافر الیھا األسرة ؟ ما نوع - ٢

  .............................................................ما الذى قامت ھند بتجھیزه ؟ - ٣
  ............................كلمة بھا مد باأللف :  * استخرج من الفقرة السابقة )  ج
  .................كلمة بھا مد بالواو .................................*د بالیاء كلمة بھا م*

  ..................كلمة بھا الم شمسیة ..........................* كلمة بھا الم قمریة * 
  ...........كلمة بھا تاء مفتوحة ................................*كلمة بھا تاء مربوطة *
  ..................نوع التنوین ............................ مة بھا تنوین   كل*
  .............حرفا ..............................*فعال .................................*اسما *

  .........اسم اشارة ...............*فعل ماض .......................   * ظرف زمان * 
  .........................اسما جمعا  واكتب مفرده ...................     * ف نداء حر*
  

  اقرأ ثم أجب  :    ٦  نشاط

ھل ھى مھمة ؟ بالطبع فأنا أغسل أسنانى كل صباح ومساء : فرشاة األسنان ( 
فاألفضل أن یستخدم كل واحد . منشفتى مھمة بالتأكید ..حتى ال تتسوس  .

یة من األمراض ومنعا للعدوى ، المشط ورباط الشعر وقصافة منشفتھ للوقا
األظافر كلھا أدوات شخصیة ال یمكن أن أتشارك فیھا مع أحد ، فیجب وضعھا 

  )   .فى الحقیبة 

  : .............................   معنى  انتقال األمراض      :ھات من الفقرة  ) ا
  :..........................جمع المرض ..    *:........................مضاد عامة  *
  : .........................................جمع أداة *
  .........................................................لماذا  أغسل  أسناني بالفرشاة ؟  - ١) ب
  ...................و...................من أمثلة األدوات الشخصیة التى وردت في العبارة :  أكمل  -٢
  ......................حرف عطف ..........................*أسلوب استفھام : ھات من الفقرة )  ج
  .....................................كلمة بھا مد .......................................  فعال مضارعا *



 

 ١٦

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

   عد واأللعاباستراحة ومرح مع ركن القوا
 .ھند مسرعة وجھزت حقیبتھا   ........................- ١:  أكمل كل جملة بفعل ماض مناسب  -١
 .الولد  األزھار فى البستان..................... -٣.   الطفل الكرة فى النادى  ........................ -١
 .الذھاب للمدرسة البنت أسنانھا فى الصباح  قبل .......................  -٢

 ---------------------------------------------------------------------------  
 )     ؛/      !/     ؟   /   .    /       !(      :  ضع عالمة الترقیم المناسبة فى المكان المناسب   -٣

 ..................ھل تستخدم أدواتك الشخصیة      -
 ..............أنت طفلة ذكیة یا ایمان   ..........   ...قال األب      -
 .........لیمارس   السباحة  .............  ذھب  محمد الى النادي    -
 ........................ما  أشجع   جنود مصر    -

 : حلل الى مقاطع صوتیة    -٤
  ...........)   ( ............/   ....... /............./......../الَمَالبِس    *
  (  .......... /........./................/......../............... )اْلَحقِیبَة    *
  (....../...../......../..../....)األَظَافِر( ............../............/............./..........)  * السَّفر     *

  : أدمج المقاطع الصوتیة  -٥
 .......................................ني  / نا /  أَْسـ  ........................      *م   /نو/ الْنـ   -

  ...........)-..............-.........................    -یغسل       -أغسل   :  (أكمل عائلة الكلمة -٦
    قامت./................................./............... ) (.......................... 
     عاد  .......................... )-    ........................................- (.......................... 

  :  ھات كلمات على نفس الوزن والقافیة -٧
    مساء......../............................./...........................  /.................. 
     الحقیبة.................................../............................../ 

  أكمل شبكة المفردات   -٨

  
  أكمل خریطة الكلمة  -٩



 

 ١٧

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

  

    

       اللغز   والطفل الشطور
  ماذا أكون  ؟  

البا مصنوع من القماش  ومن األدوات الشخصیة  یستخدمنى الناس دائما أنا شئ  غ
  لتجفیف الوجھ   وقایة من األمراض  وخوفا من انتقال العدوى

  ..........................................................فماذا أكون   ؟     
  

    أحسنت     بارك هللا فیك    اجابة صحیحة 
   من ماما  جائزة لك على تفوقك والتزامك تستاھل شكوالتة  

  : اكتب بخط النسخ   :  الخط   

  .احرص على استخدام أدواتك الشخصية  

.........................................................................  

   أسلوب األمر  وأسلوب النهي: قاعدة مع الشرح   *

  ل أمر   جملة تبدأ بفع:    أسلوب  األمر-

  : أمثلة لفعل األمر  للمفرد المذكر   -

 - سافر  - احرص     - اسمع   –ادخل  - اشرب  -العب  (   

  ) ازرع   –احلم  - ساعد  

  : أمثلة لفعل األمر للمفرد المؤنث  - 

   عاد

  

 

 

 مضاد المرادف

 
  نوعھا

 الجملة

  المفضلة 

  

 

 

 مضاد المرادف

 
  نوعھا

 الجملة



 

 ١٨

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

–احرصي  - اسمعي   - ادخلي   - اشربي    - العبي   ( 

  )   ازرعى    - احلمى   - ساعدى   - سافري  

  : يب األمر  أمثلة ألسال

  ازرع الورد   - 

  العب الكرة فى النادي  - 

  حافظ على صحتك   - 

  استخدم أدواتك الشخصية   - 

 ------------------------------------  

  اشربي اللبن - 

  اسمعى الموسيقي  - 

  اغسلى أسنانك بالفرشاة  - 

  ساعدى المحتاجين  - 

هو النهى عن االستمرار فى فعل :   أسلوب النهي-

الفعل المضارع   - الناهية  ) ال (وك معين  باستخدام  سل

غالبا النهى   يكون عن فعل .  مبدوء بتاء المخاطبة   

  سئ أو سلوك غير مقبول   

 ----------------  

  : أمثلة للنهى  للمفرد المذكر 

  .ال تقطف األزهار - 

  ال تستخدم أدوات غيرك   - 

  .ال تسهر ليال  - 

  ال تهمل فى صحتك  - 
  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١زى عبده   م عزا

  : أمثلة للنهى للمفرد المؤنث 



 

 ١٩

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

  .ال ترفعى صوت المذياع - 

  .ال تلعبي فى الشارع  - 

  .ال تجهزى  حقيبتك الكبيرة للسفر  - 
  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 

  

   تدريبات وأنشطة

  الناھية  ) ال (عبر عن كل صورة باستخدم  

   .............................................  

   .........................................  

...............................................  

  

...................................................  

  
  : حول كالمثال -٢

   ال تلعب فى الشارع    --------العب فى الشارع      -
  ..................................  ------------ اسھر لیال              -
  .........................................-------اشرب الماء البارد   -
  ........................................  ------- ارفع صوت التلفاز   -
  تخیر االجابة الصحیحة المناسبة    -٣
  )اسمعوا –اسمعى   -اسمع   (  النصیحة یا أیمان  ............ ....-
  )  ال     -و     -ما  .  (   تخاف من العدوى  .................-



 

 ٢٠

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

  )اعطفین –اعطفي  -اعطف  (  على الفقراء یا محمد   ...........  -
  )تھملي –تھمالن   -تھمل    ( صحتك یا سحر     .............ال   -

  )عزيزة –عزة   -عز   ...(  فر الى االسكندرية  يا سا  -

  )سامح - محمد      -آية  .............     ( نظمى كتبك يا   -

------------------------------------------  

  صحتنا سر سعادتنا  : نشيد   

   
  

 اني موصيك فال ترحل               يا صاح  تمھل ال تعجل 

   بنظافتنا تصبح أفضل                    صحتنا سر سعادتنا 

 ونظيف الوجه ھو األجمل      وصحيح الجسم ھو األقوي 

   فى الملعب  كنت أو المحفل          فاحفظ أثوابك طاھرة 

    كى تحيا أفضل   ل               صحتك كنز ذھبي فاحفظه 
---------------------------------------------------------- -------------   

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة
  عدو   صاح   ثوب   أثواب  أصحاب  صاحب   صاحب  صاح

  تعجل   تمھل    أسرار   سر  اھدأ تمھل 
سرورنا   سعادتنا 

 وفرحتنا 
اقم   ترحل    نظافات   نظافة 

  واستمر 
 مرضنا   صحتنا    األجسام   الجسم  سلیم صحیح
الوجوه  الوجھ مالبس  أثواب 

  األوجھ-
–حزننا   سعادتنا   

 شقائنا 
  قذارة   نظافة    طاھرات  طاھرة  تتسرع   تتعجل 
   أسوأ   أفضل    المالعب  الملعب  بھاعتن – اھتم بھ  احفظھ 

  مریض ؤ   صحیح     المحافل  المحفل  تعیش   تحیا 
  األضعف   األقوى    كنوز   كنز   ن وأحلى أحس  أفضل 

  موصیك 
 سر 

  أنصحك
 سبب 

- حجوم  حجم 
 أحجام

اھمل   احفظ   
   وضیع 

 تموت    تحیا    درجات درجة  نقیة ونظیفة  طاھرة 



 

 ٢١

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

   )صحتنا سر سعادتنا ( أنشطة مذكرة العز على نشيد  

    :   ١نشاط   
  بعد االختیار من القائمة التى أمامك  اكتب المعنى المناسب لكل كلمة تحتھا خط 

  ) موصیك       - تمھل        - تحیا     -صاح        -طاھرة    (         
 ( ...................................)  فى وطن   حر             تعیشیجب أن   -١
 ...........)  ( ...............................                  نظیفةحافظ على مالبسك  -٢

 ( ...............................................)                          لصاحبيأنا أخلص  -٣
 ( ...............................................)  بالطاعة                      أنصحكأنا دائما  -٤
 .....................................)  ( ...............یا صدیقى فى مواجھة األزمات     اھدأ -٥

 ------------------------------------------------------------------------------  
      ٢نشاط 

  :تخیر االجابة الصحیحة مما بین القوسین 
  )     ھمنا   -حزننا   -سعادتنا   ........................              (  صحتنا   ھى سر   -١
  )  الكسول    - األقوى  -األضعف  ..................                (  صحیح الجسم ھو  -٢
  ) نداء    - تعجب       -أمر   ..............             (    یا صاح   أسلوب  -٣
  )   أو      -فى     - یا   .............................  (   من حروف العطف  -٤
 )  نفي       - نھى   -أمر   :  .......        (  ظ صحتك   نوع األسلوب   احف  -٦
 –) طاھرة   –قبیحة  -قذرة  (   ....................                              احفظ أثوابك  -٧

 ---------------------------------------  
  اقرأ النشید ثم أجب     ٣    نشاط

 جل           اني موصيك فال ترحل  يا صاح  تمھل ال تع 

   صحتنا سر سعادتنا              بنظافتنا تصبح أفضل 
 -----------  

 : تخیر االجابة الصحیحة مما بین األقواس   )١
 ) تعبنا      -سعادتنا   - مرضنا   ........................      (  مضاد    صحتنا   -
 ) صاحب    -جار     - عدو    ....        (   ......................معنى     صاح   -
     )سرایر   -أسرار  -سرور  .....................              (  جمع     سر   -

  ...........................................................................بم أوصى الشاعر صاحبھ ؟ - ١) ب
  ...........................................................................ما سر سعادتنا ؟ -٢

 ---------------------------------------------------------------------  
  : استخرج من البیتین السابقین )  ج
  ...................................فعل أمر -....................................أسلوب  نھى -

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
  اقرأ ثم أجب :    ٤نشاط 

  وصحيح الجسم ھو األقوي     ونظيف الوجه ھو األجمل 

  فاحفظ أثوابك طاھرة           فى الملعب  كنت أو المحفل 
  : ھات من البیتین ) ا
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 ...............مفرد األجسام .......................مضاد قذر - ..............................جمع ثوب  -
  .........................................................أین نحفظ األثواب طاھرة كما فھمت من النص ؟ ) ب
  .......................................................من ھو األقوى واألجمل كما فھمت من البیت األول ؟ -٢

 -------------------  
  .....حرف عطف ................حرف جر .............................   ضمیرا  : * ھات من البیتین  )   ج
  ........د باأللف م........................الم قمریة  - ...................................كلمة بھا تاء مربوطة *

  

   استراحة ومرح مع ركن القواعد واأللعاب
 )  ال    - ذلك     -متى      -ھم   -أنتما   (   أكمل كل جملة بالكلمة الماسبة من القائمة    -١

 طبیبان ماھران .................. - .         تصاحب األشرار   ..................    -
 جنود مصر الشجعان  .................  -                          كوكب  المع ................ -
 تشرق الشمس  ؟ ................   -

 نظفى الشارع    --------- نظف   الشارع      *     : حول كالمثال  -٢
 ......................................    ------------------ رتب فراشك       -
 .....................................................----------- نسق أزھار الحدیقة    -
 ....................................................  ---------- استخدم قصافة األظافر   -

 ------------------------------------------------------------------------  
 صل كل جملة بالمناسب لھا     -٣

 أسلوب  أمر       - لٍم                                                  ق   -
 ضمیر متكلم  - ال تلق القمامة فى النیل                            -
 أسلوب  نھي   -)                                 نحن (كلمة      -
 بالكسر  تنوین   -حافْظ على أدواتك                                 -
-  -------------------------------------------- 
 حول كالمثال من الفعل الماضى الى الفعل األمر    -٤ -
 أطع   والدك    ----------- أطاع  والده    -
 ..................................  ---------- دخل   المنزل    -
 ..................................... -------------- ركب   القطار    -
 .......................................   ---------- ساعَد  أمھ فى المنزل   -

  : أكمل بظرف مكان أو ظرف زمان مناسب للجملة -٥
  الشجرة   .................  رأیت عصفورا -
  .........................ذھب أبي الى عملھ  -

  ..................................یسقط المطر 
  المنضدة  ......................  تلعب القطة  -
  ...........................أمارس الریاضة فى النادى   -

    المرح  واأللعاب 
 : حلل الى مقاطع صوتیة   -١
  .../......)( ....../....../...طَاِھَرة * ( .........../.............../............/...........)   َسَعادة*
  ( ....../......../....../.....) اْألَْجَمل ( ....................../................/..........)  * تَْرَحل   *

 ----------------------------------  
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 : ھات كلمات على نفس الوزن -٢
 ............- ............................  - ھرة  طا*       ......................-.......................   -نظیف   *

 ------------------------------  
  : أكمل عائلة الكلمة -٣
  /  ......................../............................../...............................ترحل   *
  ................../............................../......................./.....................احفظ  *
  /...................../..................................../.............................تحیا  * 
  : أدمج اللمقاطع لتكون كلمة صحیحة المعنى -٤
  .....................ب  / عـ   / ملـ    /الـ   ...........................     * ـھ   /  وجـ   /  الـ   *

 --------------------------------------------  
  : أكمل خریطة الكلمة -٥

  
  

  :  اللغز  والطفل الشطور   

ماذا أكون   ؟  أنا أغلى شئ  أغلى من المال والذھب وأنا تاج فوق رأس كل من یتمتع بي أوصیكم  
  .الحفاظ  علیھا  فأنا نعمة كبیرة من هللا وأنا سر السعادة ب

  ..........................................................فماذا أكون   ؟     

  أحسنت     بارك هللا فيك    اجابة صحيحة 

  جائزة لك على تفوقك والتزامك تستاھل شكوالتة من ماما   

--------------------------- ---------------------------------------------------------------------
  نموذج كتابة الفتة مصورة -- 

  .الصداقة كنز  ، فاحرص  على حسن اختیار األصدقاء    
  

    

  صاح 

  

 

 

 مضاد المرادف

 
  نوعھا

 الجملة
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  .اغسل أسنانك بالفرشاة والمعجون ،لتحافظ على أسنانك من التسوس 

  .تدريبات العز على الالفتة املصورة   

  -:من القائمة   ل الالفتة بالكلمة المناسبة أكم-١
  )صحتك  –العطس   -الشخصیة  - - الفاكھة     -المنادیل    - األسنان       (                            

  ...........للحفاظ على .......................احرص على تناول الخضراوات و      

  .منعا النتقال األمراض.................  الورقیة  عند ...........................استخدم    
  

  ، فاجعلھا خاصة بك .....................من األدوات .................فرشاة       

  الناھیة  مرة  وفعل األمر مرة مع كل الفتة  حسب ما یناسبھا )   ال ( استخدم   
  

  
........................................................    

  
 

 

.............................................................  

 ---------------------------------------------------------------------  

  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 

  غذائى الصحي : املوضوع الثاني *                    

  األطعمة البحرية : ستماع قصة اال*

وھو من مدينة االسكندرية بدعوتى أنا ) أسامة (قام صديقى -

سعدت بھذه الدعوة ،ألننى .أخي الى وجبة غذاء بحرية ) مروان (و

أحب السمك وأعرف فوائده ، فالمأكوالت البحرية مليئة بأنواع من 

عنده ،  )مروان (وصلنا أنا وأخى . الفيتامينات ال توجد في غيرھا 
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  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

جلست أنا .  وعندما فتح الباب وجدنا األكل على الطاولة في انتظارنا 

ثم نظرت الى الطعام محاوال أن أميز األنواع ) مروان (وأخى 

فالطعام البحري الذى أعرفه ھو . الموجودة ولكننى لم أميز منھا شيئا 

السمك بأنواعه المختلفة ولكن لم يكن على الطاولة أى نوع من 

الحظ صديقى أسامة التعجب الذي كان   -   .اك التى أعرفھا األسم

من الواضح أن أنواع : ، فابتسم وقال ) مروان (يبدو علينا أنا وأخى 

دعنى أشرح لك أنواع .غريبة )  سامح ( الطعام بالنسبة لك يا

أشار صديقي أسامة ألول صحن –.  المأكوالت البحرية الموجودة 

أنصحكما بأن تبدأ بھا ، فنظرت ووجدت شيئا ، و) ِريْتَسا (وقال ھذه .

على شكل قشرة صلبة تملؤھا أشواك ، وبداخلھا بعض الفصوص 

قطعة من الليمون وعصرھا عليھا ، ثم )  أسامة (أخذ صديقي .اللينة 

.   ھذه أول مرة آكل فيھا ِريْتسا  ): مروان ( قال أخي .بدأنا في األكل 

، فطعمھا لذيذ  جدا ، وھى غنية ولن تكون األخيرة ) : أسامة (قال 

ن تعرفنا أنا أأقترح :  قلت ألسامة .بالمعادن التى يحتاج الجسم اليھا 

أشار أسامة  الى –.  ومروان ببقية األطباق قبل أن نبدأ في األكل 

صحن كبير به بعض األصداف المفتوحة التى يميل لونھا الى األبيض 

غنى بالفيتامينات الضرورية ، وھو ) جندوفلي (أما ھذا فـ : ، وقال 

.   لصحة القلب ، وطريقة أكله تختلف عن الريتسا  وھى توكل ھكذا  

أخذ  واحدة وفتحھا ، باستخدام ملعقة صغيرة اخرج اللحم الذى 

ما ھذا الذى بداخل صحن )  :  مروان (صاح أخى .بداخلھا وآكله 

 األرز ؟  نظرت لصحن األرز فوجدت بعض األصداف لونھا أسود

ھذا بلح البحر ، وھو غنى ) : أسامة (قال  .   تخرج من األرز 

أو يطھى )   الجندوفلي (بالفيتامينات والمعادن وقد يوكل وحده مثل 

جلسنا جميعا الى الطاولة وبدأنا في األكل ، كان لألكل   - .  مع األرز 

نكھة خاصة وطعم مميز في البداية ، ساعدنا صديقي أسامة  ولكن مع 

)  الريتسا (ماھرين في أكل   ) مروان (ب صرنا أنا وأخي التدري

  .  وبلح البحر  ، ) الجندوفلي (و
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   )األطعمة البحرية  :  ( العز على قصة االستماع  أنشطة مذكرة

  : أمام كل جملة بما يناسبھا )   ×(أو (/)   ضع عالمة :        ١   نشاط

   )(                                                .                أسامة من مدينة الزقازيق  -

  (              ) كانت الدعوة من أسامة لصديقه على وجبة عشاء بحرية             -

  (              ) مروان وأخوه  يحبان السمك ويعرفان فوائده                             -

  (            ) دمة   جمبري              كان على الطاولة ومن ضمن األطعمة المق -
  )            ( على شكل قشرة صلبة تملؤھا األشواك وبھا بعض الفصوص اللينة) الريتسا (طعام -

  (            ) الريتسا طعام بحري غنى بالنشويات                                              -

  (        )ة وطعم مميز                               المأكوالت البحرية لھا نكھة خاص  -

  : تخير االجابة الصحيحة مما بين القوسين :     ٢  نشاط-٢   

   )كابوريا -الجندوفلى–الطوبار .( من المأكوالت البحرية  التى تناولھا مروان وأخوه  -

  ) أزرق  -  أحمر -أسود    .........(كانت األصداف التى تخرج من األرز لونھا -

  ) القلب   -الصدر   - الوجه  ...........( الجندوفلى غنى بالفيتامينات الضرورية لصحة 

  )الدھون–المعادن –السكريات ..........  ( بلح البحر طعام بحري غنى بالفيتامينات و -

  ) اتات النب - اللحوم-المأكوالت البحرية.............                ( الريتسا   من أنواع -

  : أكمل كالمثال بالتعبير عن فائدة كل طعام بحري :      ٣نشاط   -٣

من المأكوالت البحرية الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم : بلح البحر-١

   .االنسان

  .............: .....................................................................................الجندوفلي -

  : ..................................................................................................الِريْتسا   -

  : تخير طعاما صحيا ومفيدا ستقوم بتناوله اليوم قم برسمه  وأكمل :   ٤نشاط  -٤

  ......: ...................................اسم ھذا الطعام *

  : ......................................فائدة ھذا الطعام *

  

  : قاعدة والشرح  

  :  مد بالواو –مد بالياء   -حروف مد باأللف  ٣املد فى اللغة العربية :   حروف  املد

لكى یكون ھناك مد باأللف البد أن تحتوى الكلمة على حرف األلف :    املد باأللف  -١

الحرف الممدود فوقھ عالمة (بد أن یكون الحرف السابق لحرف األلف وأیضا ال)  ا(
  (  َ  ) فتحة 
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    )ا (  كلمات بها مد باأللف *  

  احلرف املمدود * حرف املد         *  الكلمة                            *      

   -   
َ
  ) ت ( ء  تا  -)       ا(مد باأللف                                  باكت

    -   
َ
  ) ف(فاء    -)         ا(مد باأللف                               ح  اتف

  -   
َ
  ) ب(باء   -)           ا(مد باأللف                                سم  اب

  -  
َ
  ) ح(حاء    -)            ا(مد باأللف                               باأصح

---------------------------- -------------------------------    

و (  لكى یكون ھناك مد بالواو  البد أن تحتوى الكلمة على حرف الواو   :  املد بالواو -٢ 

   (  ُالحرف الممدود فوقھ عالمة ضمة ( وأیضا البد أن یكون الحرف السابق لحرف الواو)   

  و( كلمات بها مد بالواو  *  

  احلرف املمدود *   حرف املد الكلمة     *

-    
ُ
  ) ف( الفاء  -مد بالواو              -                                 ل وف

-   
ُ
  ) ق(القاف   -مد بالواو              -                                 لوحق

-   
ُ
  ) ر(راء ال  -مد بالواو              -                                روسر

-------------------------------------------------------------------  

)   ى ( لكى یكون ھناك مد بالیاء  البد أن تحتوى الكلمة على حرف الیاء  :  ياء  املد بال -٣

  ( ِ  )  الحرف الممدود تحتھ  عالمة كسرة  (وأیضا البد أن یكون الحرف السابق لحرف الیاء 

  ) ى ( ات بها مد بالياء  كلم*  

  احلرف املمدود*         حرف املد*                          الكلمة    *   

  ) م(المیم   -مد بالیاء              -                                  لةيمجِ  -

   )خ(الخاء  -مد بالیاء              -                                     ىأخِ  -

  ) م( المیم   -مد بالیاء              -                                      ىأم -

  )ظ( الظاء    -مد بالیاء           -                                    فةينظِ   -
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  : اقرأ  الكلمات وحدد المد والحرف الممدود فى كل كلمة :  ٥نشاط 
  المد               الحرف الممدود  الكلمة                  حرف

 ------                -------------          ---------------  
  فَارس                        ا                             فَ -
  .........                         .........أسماك                       -
  .........                        ..........   صدیق                     -
  .........                        ..........جندوفلي                        -
  ..........                        ..........أشواك                        -
  .................             ............                    صغیرة -
  ........................        ............       مون                       لی-

قام  صديق والدك بدعة األسرة لتناول الغداء فى منزلھم فماذا تحب أن   -٦نشاط   

  : يقدمون لك من أطعمة صحية ومفيدة عند الذھاب وتلبية الدعوة 

.............................  ......................................                       ...............  

   

.....................................................           ..............................................  

احرص على تناول الطعام الصحي والمفيد  الغنى : ( اقرأ ثم أجب *

ال تفرط في تناول ، يتامينات والمعادن  الذي يساعد على نمو الجسم بالف

اشرب عصير . األطعمة الجاھزة التى تحتوى على الدھون والسكريات 

الصحة تاج ونعمة .الليمون فھو مفيد جدا  ، ال تكثر من شرب الشاى والقھوة 

 )  من هللا 

  ........................... ........................ضع عنوانا مناسب للفقرة -١

  ..........................من العصائر المفيدة للجسم عصير : أكمل   -٢

  ....................ال تفرط في تناول األطعمة الجاھزة التى تحتوى على -

  ...............................مفرد األطعمة :  استخرج من الفقرة السابقة ) ب

  : ......................مضاد المرض ................................   * : .معنى نافع  *

  ..............مدبالياء............................*مد بالواو .......................*كلمة بھا مد بألف *

  ......ضمير غائب.*: .........................أسلوب  نھي ...........................    *فعل أمر *

  ..................حرف عطف ......................جملة اسمية .....................   حرف جر *

  ..............الم شمسية ............................*الم قمرية .....................  اسم موصول * 

----------------------------------------------- --------------------------------  

  :  أكمل كل جملة بفعل أمر مناسب  :    ٧نشاط  

  .الوجبات الصحية المفيدة للجسم ......................... -

  .أسنانك كل صباح ومساء ..........................   -

  .  من النوم مبكرا ..............................  -

  .الباب ليدخل صديقك المنزل ................... ..............-
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  .الفرشاة ونظف أسنانك ............................. *

  )  نحن  –ھؤالء   -ھذه  -ذلك    -التى : ( أكمل كل جملة بما يناسبھا :  ٨نشاط  

  .أطعمة صحية.................-               نأكل المأكوالت البحرية      .................... -

  . بحر  واسع .............  -يحبھا الناس              .............. البنت المھذبة ھى -

  .أصدقاء مخلصون .........................    -

  :أنشطة اللعب واملرح    -

  ( ........../........../................/....) َمَرَوان  : حلل الى مقاطع صوتية -١

  ( ...../......./......../........) الل�ْيُمون(  ......../.........../............/.........)   *األْصَداف *

  (  .........../...........) يْبدُو    (   ........./......./........../.......)      * اْلفُُصوص * 

  ............................ت  / نا / ميـ  /تا  /فيـ   /اْلـ: أدمج المقاطع الصوتية -٢

  ............................ة /مـ /سا /أ –...........................      ت   / ال / كو  /مأ   /الـ -

  : ھات كلمات على نفس الوزن والقافية  -٣

  ....................................  - ........................     -غريبة      -

  .......................................   -.......................     -صغيرة     -

       ---------------------------  

  : أكمل شبكة المفردات -٤

  

   

      

  

  

  

  

  

  

  

       اللغز   والطفل الشطور
لى شكل قشرة صلبة أنا من المأكوالت البحریة الصحیة والمفیدة أنا ع   ماذا أكون  ؟  

  تملؤھا األشواك وبداخلھا بعض الفصوص اللینة ، أنا غنى بالمعادن التى یحتاج الیھا الجسم 
  ..........................................................فماذا أكون   ؟     

    أحسنت     بارك هللا فیك    اجابة صحیحة 
   على تفوقك والتزامكتستاھل شكوالتة من ماما  جائزة لك   

  : اكتب بخط النسخ   :  الخط   

.... 

.... ....

....

....

أطعمة 
 بحریة
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  . المأكوالت البحرية مفيدة وصحية وغنية بالمعادن   

.........................................................................  

  طبق الطعام : قصة 
انى جائع جدا .  يا أمي ، يا أمى: خالد من مدرسته ، ونادى والدته ذات نھار ، رجع - 

الطعام جاھز يا خالد ، قم بتغيير مالبسك ، واغسل يديك وخذ : ردت والدته مبتسمة .

بعد أن أصبح خالد .   رد خالد متحمسا ، بالتأكيد  يا أمي . طبق الطعام واختر ما تريد  

ام بز ومكرونة ، وجلس الى مائدة الطعجاھزا تناول طبق الغذاء ، ووضع فيه قطعة خ

  ذھب خالد ليختار.  م غير متكامل ھذا طعا: " نظرت األم باندھاش ، وقالت له . ليأكل

طعاما 

آخر ، فوضع قطعة دجاج وجلس مرة أخرى الى المائدة ، وعندما بدأ فى تناول الطعام 

عاد خالد مرة أخرى الختيار طعام .  أوقفته أمه قائلة ، وھذا الطعام أيضا غير متكامل .

وجدتھا فأمي دائما تقول لى تناول سلطة الخضراوات ، : " يرا وقال متكامل فوقف متح

نظرت  األم الى الطبق مبتسمة ، وقالت اآلن يا خالد ، .   سأضع بعض السلطة 

كربوھيدرات  : تستطيع تناول طعامك المتكامل بالھناء والشفاء ، ھذا طبق متكامل 

  .لحوم   وخضراوات  .

---------------------------- --------------  

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة
   لیل  نھار   ملبس  مالبس   مدارس مدرسة   عاد  رجع 

   ذھب    رجع     والدات   والدة  ضاحكة بدون صوت مبتسمة  
- جیاع   جائع  تعجب  اندھاش 

  جوعى
  شبعان    جائع   

  عابسة  مبتسمة    األطعمة   ام الطع مترددا متحیرا 
  ناقص  متكامل     أیاد-  أید ید طاولة   مائدة 

 
   وقف  جلس     أطباق    طبق  الصحة والعافیة   الشفاء   
    انتھى   بدأ     أمھات    أم  بھ كل عناصر الغذاء   متكامل  

   ز تعج  تستطیع      قطع    قطعة   السعادة    الھناء 
–موائد    مائدة   تبدیل    تغییر 

  مائدات 
–الشقاء    الھناء   

   الحزن 
  ساكتة    قائلة    - لحوم لحم تقدر  تستطیع  

        

  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 



 

 ٣١

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

   )األطعمة البحرية  :  ( أنشطة مذكرة العز على قصة االستماع 

  : أمام كل عبارة بما يناسبھا )  × ( أو عالمة    ( /)ضع عالمة :    ١ نشاط

  (            )  عاد خالد من النادى ذات نھار                                                    -

  (            ) انى عطشان                                         : قائال ، نادى خالد والده  -

  (           ) مالبسه وغسل يديه قبل تناول الطعام                      قام خالد بتغيير -

  (          )  وضع خالد  فى طبق الغذاء قطعة خبز ومكرونة                             -

  (           )  سلطة الخضراوات تجعل الطعام غير متكامل                                -

  : ير االجابة الصحيحة مما بين القوسين تخ:     ٢  نشاط

  )  أخته   -والده    -والدته .............    (  ذات نھار رجع خالد من مدرسته ونادى -

  ) جائعا  –مريضا   -عطشانا   .................                                        ( كان خالد -

  )األدوات –المالبس  –الفرشاة .......    (  يير يجب على االنسان قبل تناول الطعام تغ-

  .قالت األم ھذا طعام غير متكامل ..............عندما وضع خالد قطعة  -

  ) فاكھة      -سمك    -دجاج   (                                                                       

  )مندھشة-حزينة–سعيدة ....(بق وقفت األم عندما وضع خالد الخبز والمكرونة  فى الط-

  .فى الطبق سلطة الخضراوات عندما وضع خالد   .........أصبح الطعام   -

 )ضار -غير متكامل    -متكامل   (                                                                     

  ) الشفاء    -الحزن -المرض  .....( .........دعت األم لخالد بتناول الطعام بالھناء و -

  )  غبي   - مشاغب   -مطيع    ................                                    ( خالد طفل  -

  : أكمل بعد االستماع واالستعانة بالقصة :  ٣  نشاط

  .....................و..................................الطعام المتكامل يكون به كربوھيدرات و -

  .................................يا أمى انى :  رجع خالد من المدرسة ونادى والدته -

  .................................وضع خالد فى الطبق فى المرة األولى قطعة خبز و -

  ....................................جلس خالد الى مائدة الطعام لـ -

اآلن يا خالد تستطيع تناول طعامك المتكامل : وھى مبتسمة قالت األم -

  والشفاء .................................          بـ

  ......................مفرد موائد -..............................جمع ملبس : ھات من القصة  -

  ........................مضاد شبعان   -  ............................................معنى ضاحكة  -

  : اكتب المضاد المناسب لكل كلمة كما بالمثال :   ٤نشاط  

  : ........................نھار –: .....................       الھناء   -ذھب                 :    عاد   -

  : .....................متكامل –..............      : .........قائلة   -: ....................        جلس -

  : ضع كل كلمة فى جملة مناسبة من انشائك *  

  : ..............................................................................الطعام -

  .............: .......................................................سلطة الخضراوات -

  : .........................................................................................مدھشة -
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  : قاعدة والشرح                      

ما يدل على عمل أو حدث مازال يحدث  ومستمر الفعل :     الفعل املضارع  

ومن الممكن )  تـ  -يـ   -نـ     -أ (  عة المضارالمضارع دائما يبدأ بحرف من أحرف 

  :  تيسيرا للفھم ولعدم النسيان ) أنيت  (أن نجمع ھذه الحروف فى كلمة واحدة 

لكى نأتى بالمضارع منه  نأتى بحرف من أحرف ) :  ماض  (لعَب   نوع الفعل    

  تلعب ُ –يلعب ُ  -نلعب ُ    -المضارعة فى أوله  مثل   ألعب ُ   

ظ أنه دائما يبدأ بحرف الياء التى حال :عل المضارع الذى يدل على المذكر لفأمثلة ل*

  يلون -يسافر    –يجري  –يأكل –يشرح –يكتب   -يرسم  )    : ھو  (تدل على المذكر     

)  تـ(أمثلة للفعل المضارع التى تدل على المؤنث الحظ أنھا دائما تبدأ بحرف التاء * 

  تحب  –تطبخ  –ترتب  –تنظف  –تشرح -تكتب   –ترسم :   )    ھى (التى تستخدم مع 

   :تدريبات على الفعل المضارع 

تجمتع األسرة كعادتھا كل مساء ، األم تجھز طعام العشاء  ، األب :   (  اقرأ ثم أجب   

يقرأ فى  صحيفة ، محمد يشاھد مباراة  لكرة القدم فى التلفاز ، ايمان ترسم لوحة  

  .ألطباق على المائدة فرح الجميع بالطعام الصحى عندما وضعت األم ا

 -------------  

  : تخير االجابة الصحيحة مما بين القوسين -١

  )األمر–الماضي –المضارع ...(يدل على عمل ما زال مستمرا فى الحدوث  ھو الفعل -

  ) تجھز  -فرح    -وضعت  ( نوعھا فعل مضارع                      ................  كلمة   -

  )الجمع-المؤنث  -المذكر .................        (يدل على )   ترسم (الفعل المضارع  -

 -----------------------------------------------  

  : استخرج من الفقرة السابقة كل فعل مضارع وضعه فى مكانه المناسب -٢

  .............   ...................  .............: ..............   .أفعال مضارعة تدل على المذكر -

  : ............   ................  ..................  ..............أفعال مضارعة تدل على المؤنث -

  :  أكمل كل جملة بفعل المضارع المناسب -٤

  ................................................ھى     

  

  .......................................................ھو   

  

  .....................................................ھو         

  .........................................................ھى      
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  : كل جملة بھا فعل مضارع مناسب  عبر عن الصورة بثالث جمل-٥

...........................................................................  

............................................................................  

...........................................................................  

  .يرجع أبي من العمل ******      رجع أبي من العمل-: حول كما بالمثال -٦

  ******  .......................................زرع الفالح الحقل     -

  *******  .......................................غسلت األم المالبس  -

  ******  ..........................................كتب  التلميذ  الواجب -

  ****.........................................دسة المشروع خططت المھن -

يا أمي ، يا : ذات نھار ، رجع خالد من مدرسته ، ونادى والدته :  ( اقرأ  ثم  أجب -٧

الطعام جاھز يا خالد، قم بتغيير مالبسك ، : ردت والدته مبتسمة .أمي، انى جائع جدا 

  ) واغسل يديك 

 -----------------  

  ...................مفرد مدارس –..................... مضاد عابسة : ن الفقرة ھات م-١

  ..............................معنى عاد: .........................................* جمع ملبس -

  ............................................متى رجع خالد من مدرسته ؟  -١) ب

  .....................................................خالد لوالدته ؟  ماذا قال-٢

  ...............فعل ماض ..............................*حرف جر  : ھات من الفقرة السابقة )  ج

  .............اسم مفرد.........................*حرف نداء ............................*فعل أمر * 

  ......................كلمة تنتھى بتاء مربوطة ..................*  كلمة بھا ھاء الضمير * 

  ...............................كلمة بھا مد .............................*كلمة بھا حرف مشدد *

 ----------------------------------------------------  

  اهلرم الغذائي :     جسمى وعناصر الغذاء *

  
يقسم .ھو دليل يوضح أنواع األطعمة المختلفة التى يحتاج االنسان اليھا بشكل يومي (

الھرم الغذائى األغذية الى خمس مجموعات ، يحتاج االنسان اليھا بكميات بعينھا ، 

  .لبناء جسم يتمتع بصحة جيدة 

اليھا بكميات قليلة ، تشمل  ھى قمة الھرم ، يحتاج الجسم:  المجموعة الخامسة *

الحلويات والسكريات ، وتمد الجسم بالطاقة ، واذا أكلھا االنسان بكميات كبيرة فانھا 

  .   تسبب له السمنة وتصيبه باألمراض 
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تشمل الحليب ومشتقاته من لبن وجبن وغيرھما ، وھى تمد : المجموعة الرابعة * 

  .نان المھم لبناء العظام واألس الجسم بالكالسيوم

تشمل البروتين المختلف كاللحوم ، والدجاج ، والسمك، والبقوليات : المجمعة الثالثة *

  .وھى مھمة لبناء العضالت 

تشمل الخضروات والفواكه ، وھى تمد الجسم بالفيتامينات : المجموعة الثانية *

  .والمعادن 

اتھا كالخبز ھى قاعدة الھرم وتشمل الحبوب المختلفة ومنتاج: المجموعة األولى *

  . واألرز ، وھى تمد الجسم بالطاقة الالزمة

 -----------------------------------------------------------------------  

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة
  المتشابھة  المختلفة    الطعام   األطعمة  األھرامات    الھرم    یبین  یوضح 

    ھدم    بناء الغذاء  األغذیة  أدلة   دلیل    المتنوعة  المختلفة   
   مرض    صحة كمیة  كمیات  األناسي    االنسان    مرشد  دلیل 
 قاعدة     قمة  الحلوى الحلویات  أشكال     شكل  أعلى  قمة  

  كثیرة     قلیلة  المرض األمراض  أیام  ومی القدرة  الطاقة 
 

البدانة  لسمنة    ا
 المفرطة

-عیون     عین 
    أعین

 النحافة  السمنة  مشتق مشتقات 

    الفیتامین  الفیتامینات     أجسام     جسم  تحتوى   تشمل   
   المعدن  المعادن     قمم    قمة  تزود وتعطى    تمد 

  –  العضلة  العضالت  المجموعات   المجموعة  أساس     قاعدة   
   الفاكھة  الفواكھ ألبان  بنل الواجبة الالزمة   

   منتج منتجات قواعد قاعدة   

   )اهلرم الغذائي   :  ( العز على درس   أنشطة مذكرة

  :تخير االجابة الصحيحة مما بين القوسين -١

  المختلفة التى يحتاج االنسان اليھا ............الھرم الغذائى ھو دليل يوضح أنواع -

  ) األطعمة   -الرحالت  -المالبس    (                                                             

  )  خمس    -أربع    -ثالث  (  مجموعات  .............يقسم الھرم الغذائي األغذية الى -

  )األلبان –ريات السك -اللحوم    (   تمد الجسم بالطاقة              .............الحلويات و -

  ..........اذا تناول االنسان الحلويات والسكريات بكميات كبيرة فانھا تسبب له -

) الصحة                            –النحافة   -السْمنة   (           

)الفيتامين –الكالسيوم  –البروتين .....(  الحليب  ومشتقاته من لبن وجبن تمد الجسم بـ -  

)  األسنان     -القدم     -العضالت  ......................( مھم لبناء العظام و   الكالسيوم -  

)المكرونة  –اللحوم   -األرز .............(  من أمثلة األطعمة الغنية بالبروتين السمك و -  

)تالنشويا -الزنك    - الفيتامينات  ................     (   الخضراوات والفواكه  غنية بـ -  



 

 ٣٥
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-:أمام كل جملة بما يناسبھا )   ×(أو عالمة ( /)   ضع عالمة :     ٢نشاط     

(                ) ينقسم الھرم الغذائى الى خمس مجموعات                         -  

( . ..)قاعدة الھرم مثل الحبوب المختلفة ومنتجاتھا كالخبز واألرز وتمد الجسم بالطاقة-  

(         ) يات مھمة لبناء العضالت                                             الحلويات والسكر-  

(         )  يصاب االنسان بالسمنة واألمراض اذا أفرط فى تناول اللبن والبيض         -  

(         ) الخضراوات والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن وھى مفيدة للجسم          -  

-------------------....................................................  

  :رتب الحروف لتكون كلمات مفيدة ثم ضع كل كلمة فى جملة من عندك:      ٣نشاط    

  ..................    ........................................................ل  -ي-ل-ا-ح-ب-

  ..........   ................................................................م    -ا   -ل  - ك -س-

  ...............................................  -----------م      -د   -ل     -ن   -ا   -ع   -

  .................................      ..............................ا    -ل–ح  -ب   –و   -ب   -

--------------------------------------------------------------------------  

  صنف كل طعام حسب مجموعته :  ٤نشاط 

  ) لبن –جوافة  -خبز    -جبن     -شكوالتة  -جمبري      -تفاح     -أرز     -جزر  ( 

  ................................... ............................            األلبان     *

  ...........................             .....................................الحبوب  * 

  ......................              .......................................السكريات   *

  ..  ....................  ....................................................الخضراوات والفواكه *

  )  لـ   (الم التعليل     : قاعدة  والشرح        
وھى ) لماذا (الم التعليل  أو الم السببية دائما نستخدمھا عند االجابة على سؤال يبدأ *

  .تبين السبب لحظ أن الم التعليل تربط جملتين أحداھما سبب فى األخرى  

  تعلم  ألأنا أذھب  الى المدرسة :   أمثلة  *

  يمارس السباحة  ليذھب الطفل الى النادي    -     

  فھم التالميذ   لييوضح المعلم الدرس    -

  يزور جدي  ليسافر أبى الى قريتنا    -

لو    الحظت  الجمل السابقة تجد أن كل جملة بھا الم التعليل لتوضح السبب  مثال لو 

  أذھب الى المدرسة  ألتعلم  : لماذا تذھب الى المدرسة ؟  االجابة  سألنا سؤال

  وھكذا    لماذا يذھب الطفل الى النادى ؟  السبب   ليمارس السباحة   

    )الم التعليل (تدريبات وأنشطة على قاعدة 

  : صل كل سؤال باالجابة المناسبة -١

  خمس كتب    -َمْن  زرع األرض ؟                             -

  أذھب الى النادى عصرا    -لماذا نأكل االخضراوات؟                           -



 

 ٣٦

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

  .الفالح زرع األرض   - كم كتابا فى الحقيبة ؟                           -

  توجد القلعة فى القاھرة  -متى تذھب الى النادى ؟                        -

  .نأكل األسماك لتفيد الجسم  -                 أين توجد  القلعة ؟        -

ذھب  محمد  فى الصباح الى المخبز ليشترى الخبز ،  وقف محمد :  (  اقرأ ثم أجب -٢

  . فى الطابور منتظرا دوره ليحافظ على النظام 

 ------------------  

  .................................ذھب محمد  الى المخبز لـ .لماذا ذھب محمد  الى المخبز ؟  -

  ....................................لماذا وقف محمد فى الطابور ؟  وقف محمد فى الطابور لـ -

  .......................فعال مضارعا- ..........................فعال ماضيا -: استخرج من الفقرة -

  ...................................جملة فعلية : .......................     * حرف جر -

  : أكمل  الحوار بوضع أدوات االستفھام   وعالمات الترقيم المناسبة -٣

  )  ما    -متى    -لماذا     -كيف    -كم        -أين        (        

  ...........اسمى   عزازى          -اسمك ؟                .......................   -

  ...................يوم الجمعة الماضي        - زرت عمك  ؟          ......................   -

  ................فى الريف        -يسكن عمك ؟               ...............        -

  .....................بالسيارة      - سافرت  الى الريف ؟        ..............        -

  ........ألستمتع بالھواء العليل والنقي  -تزور الحقل فى الريف ؟    ...............         -

  ..............خمس فالحون        - فالحا رأيته فى الحقل ؟       ...............       -

  : أجب عن األسئلة التالية مستخدما الم التعليل  -٤

  ..............................................والفواكه ؟ لماذا يجب تناول الخضراوات -

  .............................................لماذا يجب غسل األسنان بالفرشاة والمعجون ؟  -

  ..........................................................لماذا نذھب  الى الشاطئ فى الصيف ؟ -

--------------------------------------------------------------------------  

  : وقت املرح واأللعاب -

  : أدمج المقاطع الصوتية لتكون كلمات مفيدة -١

  ...............................م  /ظا / عـ / الـ ...........................       *م   / ر/  ھـ / الـ  *

  ..............................ـه /كـ /وا/ف/ الـ  ........................   *.......ج /جا /د/ الد *

 ------------------------  

 : أكمل عائلة الكلمة   -٢

  .......................-................. -يحتاج ......................        *-..................-يوضح -

-----------------------  

  : ھات على نفس الوزن  ٣

  / ........................../.............................الھرم   -

  /............................./...........................األسنان  -
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  ( ............/........../........../............) الط�اقة : حلل الى مقاطع صوتية -٤

  ( .........../.........../............../.............../............)  ت اْلَعَضَال -

  : أكمل شبكة المفردات -

  

  

  

  

  

  

  

- 

  اللغز   والطفل الشطور               

أنا أمد الجسم بالطاقة ولكن الجسم یحتاجنى بكمیات قلیلة اذا أكل االنسان    ماذا أكون  ؟  
  سمنة واألمراض منى كمیات كبیرة یصاب بال

  ..........................................................فماذا أكون   ؟     

    أحسنت     بارك هللا فیك    اجابة صحیحة 
   تستاھل شكوالتة من ماما  جائزة لك على تفوقك والتزامك  
  نموذج كتابة مطوية  *

---------------------------------------------- --------------------------  

 

 

  

  طفاية الحريق 

 ----------------------  

طفاية الحريق شئ ضرورى 

جدا وعلى جميع المصالح 

والشركات االھتمام بوضعھا 

وأن تكون جاھزة ألى ظروف 

وكذلك .طارئة أو حريق مفاجئ 

يتم وضعھا فى السيارات 

  ووسائل المواصالت العامة 

  حريق ؟ لماذا نستخدم طفاية ال

 ---------------------------  

لتحمينا من الحرائق وللحفاظ على 

األرواح والممتلكات العامة 

  والخاصة 

  

  شرقية –فاقوس    ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده م 
  

  

.... 

..... .....

..... 

.....

 ناتبروتی
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  اكتب مطوية على أھمية تناول األطعمة البحرية )  ب

 

 

  

  األطعمة البحرية 

 ----------------------  

  

  البحرية  ما أھمية األطعمة

 ---------------------------   

  :  أكمل كل جملة بما ھو مطلوب : نشاط   

  .أقرأ القصص لتزيد ثقافتى ومعرفتى -تقرأ القصص؟    .....................-

  ) أداة استفھام مناسبة (                                                                  

  ) فعل أمر (عن   االفراط  فى الحلويات والسكريات  ..........................-

  )  فعل مضارع (الجسم بالكالسيوم                       ....................اللبن -

  ) عالمة استفھام ...............                         (متى تجلس أمام التلفاز  

  روحى الرياضية : املوضوع الثالث *

 -------------------------------------------------------------  

  الفوز احلقيقي : قصة االستماع *

  
أعلنت المدرسة عن قيامھا باعداد فريقين لكرة القدم لتأھليھمھا -

لالشتراك في البطوالت المقامة بين المدارس ، وبالفعل بدأ التالميذ 

بارات المطلوبة ، الختيار في االشتراك ، وقاموا باجراء االخت

األصلح من بينھم ، وتكوين الفرق ، قام مدرب كل فريق بوضع 

برنامج غذائي ، وجدول تدريبي ، حتى يصل بالالعبين الى المستوى 

فكل يوم بعد انتھاء اليوم الدراسي يجتمع كل مدرب مع ..المطلوب 
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ھم أفراد فريقه للقيام بالتدريبات التى سترفع مھاراتھم ومستوا

وبعد شھر من التدريب المستمر ومتابعة التزام كل فرد من .  الكروي 

أعضاء الفريق بالبرنامج التدريبي  ، وصلت الفرق للمستوى الذى 

ثم أعلنت المدرسة عن جدول .  يؤھلھم لالشتراك فى البطولة 

المباريات ، كانت أول مباراة بين الفريق األصفر والفريق األزرق 

تجمع كل .فى أول يوم من أيام البطولة .االبتدائى من الصف الثالث 

انتھت .  تالميذ المدرسة للتشجيع واالستمتاع بمشاھدة المباراة 

المباراة بفوز الفريق األصفر بھدفين مقابل ھدف للفريق األزرق ، 

  .وتعالت الصيحات بالتشجيع والتھليل للفريق األصفر 

بكى ، وبعضھم  حزن أفراد الفريق األزرق لدرجة أن بعضھم- 

، وأشاد غضب ، وبعد خروجھم من أرض الملعب اجتمع بھم مدربھم 

بمجھودھم والتزامھم بأخالق وقوانين اللعبة ، وذكرھم بأن الھدف 

  عاون ، والمثابرة فى أرض الملعب الحقيقي ھو ممارسة الرياضة والت

تحمس الفريق األزرق للتدريب مرة أخرى ، وبدءوا في البحث عن - 

ضعفھم لتقويتھا ، ووضع أھداف ، وخطة واضحة لتحقيق الفوز نقاط 

تقابل الفريقان مرة أخرى في مباراة طبقا .فى المباريات المقبلة 

لجدول مباريات البطولة ، وھذه المرة انتھت المباراة بالتعادل ، 

  .وأشادت لجنة التحكيم بمستوى أداء كال الفريقين 

لقد كانت مباراة :  ( ق األزرقتصافح الفريقان ، وقال مدرب الفري 

ممتعة ، وكال الفريقين يستحق الفخر بأدائه ، فقال مدرب الفريق 

الھدف الحقيقي ھو ممارسة الرياضة ، وليس فقط الفوز : األصفر 

فلى المباراة ، فاألداء المتميز ، والتعاون ، وقوة البدن  ھى الفوز 

  .الحقيقي 
 ---------------------------------------------------------  

   )الفوز احلقيقي :  ( أنشطة مذكرة العز على قصة   

  أكمل الناقص بكلمة مناسبة بعد االستماع للقصة :    ١نشاط  

  .........................................أعلنت المدرسة عن اعداد فريقين لكرة -

  .ئي وجدول تدريبي كل فريق بوضع برنامج غذا..................  قام -
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  ..............................كانت أول مباراة في البطولة بين الفريق األصفر والفريق -

واالستمتاع ..........................فى أول يوم من أيام البطولة تجمع كل تالميذ المدرسة -

  .................................بمشاھدة 

----------------------- -  

  -:تخير االجابة الصحيحة )  ب

  المقامة بين المدارس ...........تم اعداد فريقين لكرة القدم لالشتراك فى -

  ) العروض    - البطوالت      -الرحالت   (                                                  

  من التدريب ............وصلت الفرق للمستوى الذى يؤھلھم لالشتراك في البطولة بعد -

  ) أسبوع   -عام     - شھر    (                                                  

  االبتدائي..........كان تالميذ الفريقين األصفر واألزرق من الصف -

  ) الثالث  —الخامس–الرابع (                                                                       

  ...............الھدف الحقيقي من  مباراة كرة القدم ھو ممارسة الرياضة و -

  ) الشغب     -التعاون     - األنانية   (                                                

  ..............فى المبارة الثانية بين الفريقين األصفر واألزرق انتھت المباراة -

  ) بالھزيمة   -بالفوز     - بالتعادل   (                                                  

  : أجب :   ٢نشاط  

ماشعورك ؟ وماذا . لو أنك أحد العبي الفريق األزرق وخسرت المباراة -

  ستفعل فى المبارة التالية لتحقيق الفوز ؟ 

.......................................................................................................  

ما رأيك في السلوك  المرفوض بالشغب لبعض الالعبين والجماھير عند -

  الھزيمة ؟  وماذا تقول لھم وبم تنصحھم ؟ 

...................................................................................................  

  من األھداف الحقيقية لممارسة الرياضة :   أكمل -

.......................................................  

..........................................................  

 ..........................ما اسم الرياضة التى تحبھا أو تمارسھا ؟ -

  ) جماعية   -فردية  ( ھذه الرياضة  -تخير الصواب * 

  : صنف الرياضات التالية حسب نوعھا كما بالمثال  * 

 –كرة قدم –التنس   -الكاراتيه   -كرة طائرة    -الجري     - سباحة     -كرة سلة   (  

  )  الھوكى       -الجمباز      - كرة يد        -التنس   

  

   ألعاب فردية                                           ألعاب جماعية              

  القفز بالزانة   كرة ماء                      

              ..................................                                            .....................  
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                                             ..........................      ......................................  

       .......................................                                    ..................................  

  ..................                                  ...............................................................  

.........................................                                ...........................................  

...........................................                              ..........................................  

  : اقرأ ثم أجب :    ٣نشاط *

كانت أول مباراة بين الفريق األصفر والفريق األزرق من الصف الثالث االبتدائى (

تجمع كل تالميذ المدرسة للتشجيع واالستمتاع بمشاھدة .فى أول يوم من أيام البطولة .

رق ، انتھت المباراة بفوز الفريق األصفر بھدفين مقابل ھدف للفريق األز.  المباراة 

  )  وتعالت الصيحات بالتشجيع والتھليل للفريق األصفر 

 -------------  

  ..................مفرد المباريات -.....................مضاد بدأت : ھات من الفقرة السابقة -ا

  ........................جمع يوم ..........................    * معنى رؤية -

  .................................تالميذ المدرسة فى أول أيام البطولة ؟  لماذا تجمع كل-١) ب

...........................................................................................................  

  ....................................كيف انتھت المباراة بين الفيقين كما فھمت من الفقرة ؟ -٢

.......................................................................................................  

  ...........مد بالياء ........................*كلمة بھا الم قمرية -: ھات من الفقرة السابقة -٣

  .............................ة تنتھى بتاء مربوطة كلك-............................فعال ماضيا *

  ..................كلمة بھا حرف مشدد..............................*كلمة تنتھى بتاء مربوطة *

  :  ركن واسرتاحة القواعد  

  :  حول كالمثال  -١

  يرسم   محمد اللوحة **********    رسم محمد  اللوحة     -

  *********     ............................................لفصل  دخل المعلم ا -

  ************  .................................................شرب الطفل اللبن  -

  يلون أخى الصورة ................................  ***********   -

  : أكمل كل جملة بضمير غائب مناسب    -٢

  فالحون ماھرون ....................-جنديان شجاعان            ..................  ....-

  طبيبات رحيمات ..................   -فتاة مھذبة                 ......................      -

  مھندس بارع ................    -

------------------------------------------------- ----  

  : تخير االجابة الصحيحة -٣

  ) اسمعوا   - اسمعي    -اسمع   (   النصيحة يا سمير       ...............     -

  )أختى    -أبي    -صديقي     ............(   ال تكثري من أكل الحلوى يا -
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  )تاء مفتوحة-تاء مربوطة-ھاء مربوطة  ........... (   تنتھي بـ )  مياه(كلمة -

  )  نفي    -أمر      -نھى  .............   (نوع األسلوب .(انصر المظلوم -

  )ال  -ھل    -ما .........(لكى تكون الجملة أسلوب نھى نضع (ترفع صوتك  ...............-

  : حول كالمثال -٤

  ھذه فالحة نشيطة *****    ھذا فالح  نشيط   *

  .....................*****  ..............ھذا مھندس  بارع  -

  ****  .............................................ھذا  معلم مخلص  -

  ھذه عاملة مجتھدة ..............................  ******  -

  

  : ركن المرح واأللعاب واألنشطة 
  : أكمل شبكة المفردات -١

  

  

                               

  

  

  

رف األول بحرف آخر فى بداية كل كلمة لتحصل على كلمة مفيدة استبدل الح-ال٢

  :كالمثال

  ـھر.........  -ھر ش* ـوم             ......- وم  ي*  ريق             ع   -ريق   ف  -

  : حلل الكلمات الى مقاطع صوتية -

  .../....../......./....../...)( ......الد�َراسي� ( ........./.........../.........)         *أعضاء    *

ْيَحات  *   ( ........./........../...../........) اْألَْزَرق  ( ......../........./......./.......)   *الص�

 --------------------------------------------------  

  .اون كرة القدم من األلعاب الجماعية، التى تعلمنا التع:   اكتب بخط النسخ -

                           ......................................................................................  

 -------------------------------------------------  

  اللغز   والطفل الشطور     
أنا محترف فى نادى .م أنا حالیا أشھر العبي كرة القدم فى مصر والعال*من أكون  ؟    

الكبار والصغار .لیفربول االنجلیزى وحصلت مھع على الدورى االنجلیزى عدة مرات 
  یتابعون أخبارى   

  ..........................................................فمن أكون   ؟     

  أحسنت اجابة صحیحة بارك هللا فیك *

.... 

..... .....

..... 

.....

 كرة قدم
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  قاعدة والشرح  *
  .الطويلة )  األصوات (القصرية واحلركات)   األصوات (احلركات-

ھى العالمات األصلیة مثل الفتحة والضمة والكسرة على الحرف وتنطق  احلركات القصرية-*

لحظ حرف السین فى بدایة كل كلمة تالحظ ان )   سكین   /    ُسعاد     /       َسمك     (  بشكل سریع 
  تبعھ اى حرف مد مباشرة الصوت قصیر الحركة والصوت  القصیر  ال ی

الحظ حرف الباء فى كل كلمة من الكلمات السابقة حركة قصیرة  )    بُرج      -بِنت     -بَحر    (  -
  .الحظ لیس ھناك مع الباء أى حرف مد متصل بھا مباشرة  

 الحظ حرف الشین فى الكلمات السابقة تجد أنھ صوت وحركة)    ِشراع    - ُشعاع     -شمس    (-
  قصیرة  وال یلیھ مباشرة حرف مد   

 -------------------------------------------------  
ھى الحرف الممدود مع حرف المد   تجد انھا حركة وصوت :   احلركات واألصوات الطويلة*

  )   مد بالواو    - مد بالیاء   -مد باأللف  (طویل  
أصوات طویلة حرف الباء )    بیـ   - بو    - با   (الحظ ھنا أن  )  عبِیر     - عبُور    -بَاب   :   (أمثلة *

  )  بیـ (أو مع مد بالیاء )   بو  (أو مع مدبالواو )   با  (الممدود مع حرف األلف   
الحظ ھنا أن حرف السین الممدود مع كل حرف مد فى كل كلمة  ھو )  سیرة  -سور    -سامح   *(  

  )  سیـ   -سو    -سا  (فى كل مرة حرف مد  صوت طویل فحرف السین متصل بھ 
الحظ حرف الفاء الممدود فى كل كلمة مع حرف المد بعده حركة طویلة  )    فیل    - فول     - فارس   *
  )  فیـ     - فو      -فا  (

 -----------------------------------------------------------------------------------  
  الحركات القصیرة والطویلة  تدریبات على

  : أكمل كل كلمة بالصوت المناسب -١
  )ِمیـ   / ِم     (ـذ        ..........  تال    -)         دا     - َد   (     م        ......    القـ -
  )     دیـ  -ِد   ( س     .......مـھـنـ -)                      َعا   /  عـ    (  م    .........  ط-
  )  رُ -رو  (  تِین       ........البـ-)                         بَا   / َب   (  راة    ......  المـ-

  : كان بھا حركة قصیرة أم طویلة  اكتب الكلمة التى تدل على الصورة وحدد اذا-٢

  ...............................................................................   
  

     .........................  ....................................  
  
  تخیر االجابة الصحیحة من بین األقواس -- ٣

  )   قصيرة- طويلة  ............... ( حركة )     ما  (المقطع )     أسماك  (كلمة -

  ) طويلة–قصيرة ..........     ( حركة )  سَ (الصوت )         عسل   (كلمة -

  )طويلة–قصيرة ...........  ( حركة )   كيـ ( الصوت )    التحِكيم  ( كلمة -

  )قصيرة  –طويلة ..........( حركة  )    خـُ (الصوت )         اْلُخْبز(كلمة -
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   أنا قوى :  قصة*
أخى أنس معروف بحبه الشديد للرياضة ، فھو يمارس الرياضة منذ -

الحظ أنس عدم انتظام زمالئه بالفصل .  يع عليھا الصغر ، ويشجع الجم

  .في الذھاب الى التمرين ، وأنھم ال يقدرون أھمية ممارسة الرياضة 

أريد طريقة تساعد زمالئي بالفصل في معرفة أھمية : " فقال لي -

  .للحصول على جسم صحي ممارسة الرياضة 

  
ريف بأنواع ما رأيك فى عمل مجلة حائط مدرسية للتع: " فقلت له -

  بالتعاون مع زمالئك بالمدرسة ؟ الرياضات وفوائدھا 

ىسأجتمع غدا مع زمالئي لمناقشة الفكرة : " أعجبته الفكرة ، وقال لي -

  .وتقسيم المجموعات 

اكتشف . تحمس زمالء أنس وبدأت كل مجموعة فى جمع المعلومات -

  .الطالب حقائق عن أھمية الرياضة 

واجتمع الطالب لقراءتھا .وضع المجلة على الحائط وبعد انتھاء العمل تم -

وبعد فترة ، الحظ أنس التزام بعض زمالئه بحضور التمرينات   .

  .الرياضية 
 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة

 كرھھ  حبھ      زمیل    زمالء    اخوة     أخ  استمرار   انتظام 
    الكبر     الصغر  نوع  أنواع   الریاضات الریاضة  یة  یعرفوا أھم یقدرون    

 انقطاع انتظام   فائدة  فوائد   الفصول     الفصل أھمیة   فوائد 
  أضرار      فوائد حقیقة   حقائق  التمرینات     التمرین مشھور   معروف  
  غیاب    حضور      طرائق  طریقة  یزاول   یمارس 

 
  ابتداء   انتھاء    مجالت      مجلة  صدقاء  أ زمالء     
  جھل  معرفة     أجسام     جسم    تشجع    تحمس    
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معلومات  حقائق  
 صحیحة

 تفرق  اجتمع       حوائط     حائط

  –   المجموعات  المجموعة       حرص      التزام 
 

التمرینات   
     أعمال   عمل  التدریبات

        

  )    أنا قوي :  ( العز على درس  نشطة مذكرة أ

  :أمام كل جملة بما يناسبھا )  ×(أو عالمة (/)  ضع عالمة : ١نشاط  

  (      ) أخى أنس معروف بحبھ الشدید  للموسیقى         -
  (     ) أنس یمارس الریاضة منذ  الصغر                    -
  (     ) رینات ویقدرون أھمیة الریاضة              الحظ أنس أن زمالءه ینتظمون فى التم-
  (         )قام األصدقاء بعمل كتاب للتعریف بأنواع الریاضة                                     -
  (          )  بعد عمل مجلة الحائط التزم بعض الزمالء بالحضور للتمرینات الریاضیة         -

  : جابة الصحیحة تخیر اال:    ٢نشاط  * 
  )  مریض     -ضار    -صحى   .........  (معرفة أھمیة الریاضة تساعد فى الحصول على جسم -
  ) أخي    -صدیقي    - عمى  ( أنس معروف بحبھ الشدید للریاضة       ................    -
  ) التمرین    -المدرسة   - المسرح  ...............(  الحظ أنس عدم انتظام الزمالء في الذھاب الى -
  ) كتاب  -مجلة حائط–قصة ( مدرسیة للتعریف بأنواع الریاضات ..................فكر الزمالء فى عمل -
  ) الكتابة    - القراءة     -الریاضة   ......................       (اكتشف الطالب حقائق عن أھمیة -

  : اقرأ ثم  أجب :   ٣نشاط  
.  ف بحبھ الشدید للریاضة ، فھو یمارس الریاضة منذ الصغر ، ویشجع الجمیع علیھا أخى أنس معرو

الحظ أنس عدم انتظام زمالئھ بالفصل في الذھاب الى التمرین ، وأنھم ال یقدرون أھمیة ممارسة 
  ) الریاضة

  ...........................مضاد الكبر ..........................*معنى یزاول : ھات من الفقرة السابقة )ا
  ......................................جمع زمیل .............................................  مفرد الریاضات *
  ...............................................................ومنذ متى مارسھ؟ .ما الشئ الذى یحبھ أنس ؟ ) ب
  ...................................ى زمالئھ ؟ ماذا الحظ أنس عل-٢
  .......................ضمیرا : *ھات من الفقرة السابقة )  ج
  .............................فعال مضارعا ...................................*ظرف زمان *
  ..................الم شمسیة ......................*..........اسم *-..................................فعال ماضیا *
  .................................حرف جر .............................................................  *أسلوب نفي .

--------------------------------------------------------------------------  

  

  ٠١١١٤٦٩٥١٤١م عزازى عبده *
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   :قاعدة والشرح 

ھى أن نأتى باالسم والفعل بالصور واألشكال المختلفة من الكلمة المطلوبة  : عائلة الكلمة -
  مثال ھات كلمات من الفعل 

  نزرع –أزرع -زروع    -زارع    -مزرعة   -زراعة  )  زرعَ (
  یلعب –نلعب  –ألعب   -العبون    -العب   -ملعب  )   لعبَ (

  یكتب–نكتب –أكتب –كاتب  –مكتب   -مكتبة  –كتابة )   تبَ ك( 
  أدرس–ندرس  –أدرس -مدارس    -مدرسة  -دراسة  ) درسَ (

-----------------------------------------  

  دريبات وأنشطة ت

  : اكتب أصل الكلمات ومشتقاتھا  كما بالمثال -

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  

 معرفة عارف

معرو
 ف

 عرفَ 

  

 مدرسة

 

  

 عالج

 

  

 اكتشاف
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  )سلوب التعجب أ:    والشرح   قاعدة 
التعجبیة  )   ما(عبارة عن التعجب من شئ ما  یتكون أسلوب التعجب من : أسلوب التعجب 

وھذه العالمة تسمى )  !(ینتھى أسلوب التعجب بعالمة الترقیم  )   أفعل (والفعل على وزن 
  )  !(عالمة تعجب 

  :  أمثلة ألسلوب التعجب -
  !ما أشجع الجندى المصري    -      !ما أوسع البحر     -            !ما   أجمل الحدیقة   -
  !ما أروع الطبیعة الخالبة  -       !ما أصلب الحدید  -               !ما أعظم صنع هللا  -

  ----------الشرح والتوضیح ---
التعجبیة  ) ما (الحظ أن كل جملة من الجمل السابقة تعبر عن أسلوب التعجب  وتبدأ دائما بـ 

والحظ أن كل جملة تنتھى بعالمة الترقیم  وھى عالمة    )أفعل (فعل بعدھا  على وزن وال
  !التعجب  

  تدریبات على أسلوب التعجب  
  : أكمل الجمل التال�ة بالكلمة المناسبة من القائمة -١

  ) نفي   -أفضل    -  !  -استفھام    -ما        -تعجب  (                              
  ......................) د  ال یكذب      نوع األسلوب   محم-
  .............ما أصفى لون السماء  *                 !أجمل شكل األزھار  ..................    -
  ........نوع األسلوب   !ما أنقى العسل  *            !طعم الحلویات  ...................    ما   -
  ....................................ك  ؟     نوع األسلوب   ما اسم    -
     !ما أسرع الفھد  :        اقرأ الجمل وأكمل  -٢

  .......................الجملة السابقة تعبر عن أسلوب *
  ..................    الجملة السابقة تبدأ  بكلمة *

  ............................الجملة تنتھى بعالمة ترقیم ھى  * 
-----------------------------------------------------------------  

  : عبر عن الصورة بأربع جمل بھا أسلوب تعجب -٣
...........................................................................................................  

 .......................................................................  
.........................................................................................................  

  : حول كالمثال مستخدما أسلوب التعجب -٤
     !ما أجمل السباحة  - .       السباحة جمیلة    -
  .............................ما  - وي                 األسد ق-
  .......................أسرع ...........      -السیارة سریعة         -
  ................................................... - الطبیعة ساحرة          -
  ................................. - هللا عظیم                 -
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  أصغر  سباحة *                               

أول وأصغر سباحة بارالمبیة فى مصر وافریقیا والوطن العربي تحصل على -
  "آیة هللا أیمن عباس " میدالیة نسائیة في بطولة العالم للسباحة 

آیة منذ والدتھا من ذوي االرادة ، وقد حققت حلمھا بأن تكون أصغر بطلة في -
التحقت آیة .المصریین فى دورة األلعاب األولمبیة والبارالمبیة  ة الریاضیین بعث

   بالمنتخب

  
م م  وتأھلت لتشارك فى بطوالت ٢٠١٤المصري للسباحة لذوي االرادة عام 

عالمیة لتكون أول سباحة مصریة وعربیة تشارك في بطولة األلعاب األولمبیة 
  .عاما ١٦وعمرھا لم یتجاوز الـ 

في بطولة العالم  البارلمبیة بالمكسیك ) فضیة وبرونزیة (زت آیة میدالیتین أحر-
  .  عاما ١٧م وعمرھا ٢٠١٧عام 

استطاعت أن توفق بین دراستھا فى المرحلة الثانویة وتدریباتھا المكثفة ، -
حصلت آیة على وسام   -  .للحفاظ على مستواھا التعلیمي والریاضي المتمیز 

  .من یحصل علیھ في تاریخ السباحة المصریة  الجمھوریة لتكون أول
 ---------------------------------------------------------------------------  

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة
األولمبیة بارالمبیة  

لذوى االرادة 
واالحتیاجات 

 الخاصة  

 أخر    أول      الریاضي   الریاضیین    أوائل  أول 

  كبر   أ صغر   اأ المصري   المصریین  سباحات   سباحة  أصحاب  ذوي     
تم اختیارھا   تأھلت  

 ترشحت  -
- تفقد  تحصل   بطولة   بطوالت    األوطان      الوطن 

 تخسر
   عجزت استطاعت   اللعبة   األلعاب   میدالیات      میدالیة  میدالیة    وسام   
-القلیلة      المكثفة  تدریب  تدریبات     أحالم   حلم  كثیرة  مكثفة  

  النادرة
 

   السیئ    المتمیز     بطالت       بطلة  توازن    توفق 
      بعثات  بعثة    العزیمة      االرادة 

        دورات      دورة     
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  –    أوسمة      وسام   
       تواریخ  تاریخ    

     الجمھوریات  الجمھوریة   

  ) أصغر سباحة :  ( أنشطة وتدريبات مذكرة العز على درس  

   :أكمل الجمل التالیة بالكلمة المناسبة من القائمة -١
  )  الریاضي   -وسام     - بارالمبیة   -دراستھا     -برونزیة  (         

  الجمھوریة كأول سباحة مصریة ........................حصلت آیة على -
  .فى مصر وافریقیا....................ھى أول وأصغر سباحة "   آیة هللا أیمن عباس  "-
  .فى بطولة العالم البارالمبیة بالمكسیك....................... فضیة و (أحرزت  آیة میدالیتین -
  .لمرحلة الثانویة وتدریباتھا المكثفةفى ا..............استطاعت آیة هللا أن توفق بین  --
  .المتمیز ..................من الحفاظ على مستواھا التعلیمى و " آیة "تمكنت -
  :  أمام كل جملة بم یناسبھا )  ×(أو عالمة ( /)  ضع عالمة -٢
  (       ) أول وأكبر سباحة أولمبیة فى مصر وآسیا           " هللا آیة "-
  (       ) یة هللا حلمھا بأن تكون أصغر بطلة في بعثة الریاضیین المصریین  حققت البطلة آ -
  (       ) م     ٢٠١٧آیة میدالیتین ذھبیتین فى بطولة العالم البارلمبیة بكندا عام "أحرزت -
  (         ) منذ  والدتھا من ذوى االرادة                      " آیة هللا "السبحة المصریة  -
  (        )م٢٠١٤بالمنتخب المصري للسباحة لذوي االرادة عام  " آیة هللا " قت  التح-
  : اقرأ ثم أجب -٣
أول وأصغر سباحة بارالمبیة فى مصر وافریقیا والوطن العربي تحصل على میدالیة -

  "آیة هللا أیمن عباس " نسائیة في بطولة العالم للسباحة 
د حققت حلمھا بأن تكون أصغر بطلة في بعثة آیة منذ والدتھا من ذوي االرادة ، وق-

  ) الریاضیین المصریین فى دورة األلعاب األولمبیة والبارالمبیة  
  ...................................................األولمبیة لذوى االرادة :  ھات من الفقرة )  ا

  ...............مفرد دورات....  *...........جمع الریاضي .......................*مضاد تفقد *
  ................من أول وأصغر سباحة بارالمبیة فى مصر وافریقیا والوطن العربي؟) ب

................................................................................  
  ...............................كیف حققت البطلة الصغیرة حلمھا كما فھمت من الفقرة ؟ -٢

.......................................................................  
  .........................كلمة تنتھى بتاء مربوطة : استخرج من الفقرة السابقة ) ج
  .............حرف عطف ......................*فعل مضارع .......................*تاء مفتوحة *
  ..........فعل ماض...................*الم قمریة .................................*كلمة بھا مد *
  : أدمج االصوات وكون كلمات -٢
  ...........................ب / عا /ألْ /الْ ..........................       *ن   /طَ /وَ / الـ  -
  ...........................م  / َسا / و ...............     *.......ـة  / یـ/ ضیـ/فضـْ -  
  : اكتب أصل كل كلمة كالمثال  -٣
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  ** ..................الزراعة *  كتب َ             ****  الكتابة  -
  **...................الذھاب ** .................      * الوصول  -
  **.......................الرسم  *      ** ................. الحصاد  -

 ----------------------------------------------------------------------------  
  : أكمل شبكة المفردات *
  
  
  
  
  
  : حلل الكلمات الى مقاطع صوتیة -٤
  ...../........../...../.....) ( ...سبَّاحة ( ....../................./....../...../......)    *نَِسائیَّة *

  ( ........../............/....../........./...../.......)   الثَّانَویَّة * 

  ............................-.....................  -وسام  : ھات كلمات على نفس الوزن -٥

   الفعل املاضي :   قاعدة والشرح  

عمل وقع وانتھى وحدث في الماضي  من الكلمات الدالة على ما دل على :  الفعل الماضي *
 –االسبوع الماضي   - العام الماضي (اى فترة زمنیة +كلمة الماضي  -أمس  (الماضى  

  ) ......الصبف الماضي     -الشھر الماضي  
  : أمثلة للفعل الماضي  الذي یدل على المذكر ----------

  زرع -شرح    -رحل   -ذھب   -خرج  -دخل   – صلى  -صام   -شرب    -لعب –كتب ( 
ستالحظ أنھ ینتھى بتاء :   أمثلة للفعل الماضي  الذي یدل على المؤنث   ----------*

  : التأنیث التى تدل على المؤنث 
  شرحت–رحلت –ذھبت  –خرجت  –دخلت   -صلت  –صامت  -شربت   -لغبت    -كتبت * 

-------------------------------  
  : دریبات وأنشطة على الفعل الماضي والفعل المضارع ت

  : تخیر االجابة الصحیحة -١
  ) أمس  -القادم    -غدا   : ..................(  من الكلمات التى تدل على الماضي -
  ) یلون   -تلون    -لونت  .............(  من الكلمات التى تدل على الفعل الماضي -
  ) األمر  -الماضي    -المضارع  ............        (  فعل یدل على )   زیَن (  الفعل  -
  )  أكلت   - أكل َ      -نأكل  (  محمد  مأكوالت بحریة           ..................  -
  )اآلن   -أمس    -الماضي  ....(      من الكلمات التى تدل على حدث ما زال یحدث   -
  : لمثال من المضارع الى الماضي حول الجمل التالیة كما با-٢
  خطط المھندس المشروع ببراعة ****  یخطط  المھندس المشروع ببراعة -
  *****.................................................یجري األسد وراء الفریسة     -

.... 

..... ....... 

..... 

...... 

 سباحة 
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  ......****......................................................یحصد الفالح القمح -
  .....................................................................-----ترید البنت اللعبة  -
  ......................................................................-----تلعب الطفلة بالكرة  -
  : حول كما بالمثال   -٣
  ساعد  الولد  األم ***  ساعدت البنت األم   -
  ***.............................................حملت الفالحة المحصول -
  ****..................................................نظفت  العاملة  الشارع  -
  .............***...................................أبحرت السفینة في البحر -
  ****....................................................ركبت الطبیبة السیارة  -
  : صنف األفعال التالیة الى ماض ومضارع وأمر  فى مكانھا المناسب  -٤
  )  اجمع    -یخطط   -قام     -اسمع    -یمد     -رسم    - جھزت       -تعلق      -احفظ   ( 

  أفعال أمر *أفعال مضارعة           *  ضیة                      أفعال ما*
-                  ...................... -          ...................-.....................  
-                .......................-            ..................-.......................  
-..                 ..................... -         ......................-..........................  
  عبر عن الصورة بثالث جمل مختلفة كل منھا تبدأ بفعل ماض -٥

                                          ...........................................................  

..................................     ....................................  

  : منوذج  كتابة قصة مصورة *

    
  .أعلن معلم التربیة الریاضیة عن عمل مسابقة فى الجري -
  .سجلت اسمى ضمن المتسابقین  -
  .المعلم  لبدء السباق تحت اشراف  فى الصباح فى فناء المدرسة  تجمع التالمیذ-
  .في السباق كانت المنافسة شدیدة على الفوز بالمركز األول بینى وبین زمیلة محمد   -
  .فجأة  سقط زمیلى محمد على األرض  ،وقبل النھایة بأمتار قلیلة  -
  ؟كنت في حیرة ھل أكمل السباق وأفوز بجائزة المركز األول أم أنقذ زمیلي محمد  -
  !بالجائزة  ما أروع األخالق النبیلة  لى ومساعدتھ عن الفوزفى النھایة فضلت انقاذ زمی -

  : أكمل بعد قراءة القصة 
  : ..........................................................أنسب عنوان للقصة -١
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  .: ......................................المكان : ................................    *الزمان  *
  : .............................................................................الشخصیات *
  : ....................................................................البدایة *
  : .............................................................المشكلة *
  ............................................................................: النھایة *

  : .....................................................فى القصة أسلوب تعجب ھو 
  : ..............................................................................جملة فعلیة -
  : ..........................................................................استفھام أسلوب -
  : .............................................................من عالمات الترقیم فى القصة *
  ..........: ...............................................من الدروس المستفادة من القصة *

  الكوكب الذى نعيش عليه : الموضوع األول : المحور الثاني 
 ---------------------------------------------------  

  فكرة ومعلومة :    قصة االستماع  *                            

  
) نت االنتر(ت علیھ أن نبحث في شبكة ضفاتصلت بھانى وعر،  أوحت لى كلماتھ بفكرة -

  یة انتاج الكاكاو في ساحل العاج عن معلومات أكثر ، ثم نسجل حدیثا مع عمي سالم عن أھم
استأذنت عمى سالما في األمر فرحب بھ ، وقال انھ سیذكر لنا أیضا مصادر ھذه المعلومات -
كانت االذاعة المدرسیة في ھذا األسبوع ممتعة ومفیدة ، فكل یوم نتعلم عن  الدولة األكثر .
الھند ھى الدولة األكثر انتاجا للتوابل ، : وعلى سبیل المثال ..تاجا لمورد طبیعي ان

  .والبرازیل تنتج البن والصین تنتج الفحم 
  . عندما حان دورنا في االذاعة المدرسیة عرضنا ما قمنا بتسجیلھ مع عمى سالم -
جاء .أثناء الفسحة  وفي.فساد الصمت بین زمالئنا التالمیذ وھم یستمعون الحدیث باھتمام -

  .بعضھم لیسألونا عن المزید من المعلومات التى عرفناھا عن ساحل العاج 
كم أود أن تكرر المدرسة ھذه األنشطة المبتكرة التى تضیف الى معلوماتنا الكثیر ، وتجعلنا -

  .نتعاون مع بعضنا 
   )فكرة ومعلومة :  ( العز على قصة االستماع    مذكرةوتدريبات أنشطة 

  : أمام كل جملة بما یناسبھا )  ×( أو عالمة (/)  ضع عالمة -:  ١نشاط 
  (       )  كان نشاط التالمیذ  فى فقرة االذاعة المدرسیة                           -
  (        ) تشتھر ساحل العاج بانتاج التوابل                                          -
  (         ) یة ھذا األسبوع مملة وغیر مفیدة                كانت االذاعة المدرس-
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  (          ) سیتعلم التالمیذ عن طریق االذاعة عن الدولة األكثر انتاجا لمورد طبیعي -
  (         ) تشتھر الصین بالنتاج  البن                                                  -
  : اسبة من القائمة  أكمل الجمل بالكلمة المن-٢

  )  الحدیث -االنترنت    -الفحم    -المدرسیة    -الكاكاو   (                           
  .باھتمام .............................ساد الصمت بین التالمیذ وھم یستمعون -
  .في ساحل العاج ..................سنسجل حدیثا مع عمى سالم عن أھمیة انتاج -
  ....................................تشتھر الصین بانتاج -
  .ھذا األسبوع ممتعة ومفیدة .........................  كانت االذاعة -
  .عن معلومات أكثر ......................اتصلت بھانى وعرضت علیھ أن نبحث في شبكة -
  :جملة مفیدة من الحروف تعبر عن مورد طبیعي ثم ضعھا فى  كون كلمات-٣
  ...................................................................ف   /  ح   /  م  *
  .......................................................ا  /ك /ا /  ا  /  ك  /  ل /و *

  ..................................................................ا  /  ب/و  /  ت /  ل  * 
  :  اكتب اسم الدولة التى تشتھر بالمورد الطبیعي *  
  : ..........................................................البن  *  
  : ..................................................الفحم *  
  .......: ..........................................التوابل * 
  : ..........................................................الكاكاو *
كانت االذاعة المدرسیة .وقال انھ سیذكر لنا أیضا مصادر ھذه المعلومات    (  اقرأ ثم أجب  

في ھذا األسبوع ممتعة ومفیدة ، فكل یوم نتعلم عن  الدولة األكثر انتاجا لمورد طبیعي 
الھند ھى الدولة األكثر انتاجا للتوابل ، والبرازیل تنتج البن والصین : المثال  وعلى سبیل..

  .)تنتج الفحم 
  :....................مفرد الدول :...........................جمع مصدر : ھات من الفقرة )ا

  : ...................................مضاد األقل *
  .........................................ة فى ھذا األسبوع ؟ كیف كانت االذاعة المدرسی) ب
  ............................................................ماذا كان یتعلم التالمیذ كل یوم ؟ -٢
  : ...................................فعال ماضیا : ھات من الفقرة السابقة ) ج
  ...............كلمة تنتھى بتاء مربوطة ..........................*..........فعال مضارعا *
  ......اسم اشارة ..................*كلمة بھا تنوین ......................  *حرف عطف *
  .......................كلمة بھا حرف مشدد .............................* ضمیرا للغائب *

  : د نوع األسلوب فى كل جملة حد-١: ركن القواعد 
  ) نداء     - تعجب     -استفھام     -نھي   -أمر   (      

  ................................یا عز   لك التحیة  -
  .........................؟    .ماذا أعجبك من المأكوالت البحریة -
  ........................ !ما أجمل  عیون القطة  -
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  ........................................تضرب زمیلك   ال  -
  ..............................................ساعْد الضعفاء      -
  : حول الجمل التالیة كما بالمثال  -٢

  .عادت  التلمیذة من المدرسة ***  عاد التلمیذ من المدرسة   *
  .................................****..........ذھب  الالعب الى التدریب  *
  *****  ...............................................مارس الطفل الریاضة *

  *** ................................................عالج  الطبیب المرضي  * 
  : أكمل كل جملة بما ھو مطلوب -٣
  )  فعل مضارع  (       التلمیذ  القصة   ...................   -
  ) فعل ماض (السباح  فى الماء            ................ -
  ) عالمة ترقیم مناسبة ................      (ما أبدع  صنع هللا    -
  ) فعل أمر  (المساكین یا ایمان     ................    -
  ) مناسب اسم اشارة (أبطال الجیش المصري  ..................  -
  ) ضمیر مخاطب (معلمات ماھرات   ....................    -
  ) المكتب     ظرف مكان مناسب ...................وقع القلم -
  ) اسم اشارة (عامالن مجدان   .......................   -
  ) أداة نھى مناسبة (تسھر لیال    ................      -
  : قاعدة والشرح *
  :ابة ألف اللینة  والتفریق بین كتابتھا الف أو یاء فى آخر الكلمة كت*

ھى كل ألف مد تلحق آخر الكلمة   فى االسم : ألف اللینة فى نھایة الكلمة *  
  -ا دعَ ) (یسمو   -ا  سمَ (  والفعل والحرف والحظ أنھا أحیانا تكتب ألف  مثل  

  )یدعو   
  )  یجري -ي  جرَ )   (  دى یھ -ى  ھدَ ( وأحیانا تكتب یاء  مثل  -

حتى ال یحدث  أى لخبطة الحظ أن ألف اللینة ھى ألف مد  تلحق آخر الكلمة   *  
تنطق  ألف  وتكتب یاء    لكن اذا كان آخر الكلمة یاء المد مد طویل بالكسرة مثل 

الیاء ھنا حركة طویلة )  -ھاِدي    -فاِدي  *   راِضي   *  عاِدي   ( الكلمات 
  فھى یاء مد  ولیست ألف لینة    مكسورة

قاعدة كتابة ألف اللینة من أكثر القواعد التى یجد الناس صعوبة فى فھمھا *
وتحدث لخبطة وارتباكا شدیدا لدى التالمیذ   ولكن حتى ال نعقد الطلبة وأولیاء 
األمور أسھل طریقة لمعرفة ألف اللینة فى نھایة الفعل عموما ھل تكتب ألف أم 

طریقة فى الفعل الماضي الثالثى    نأتى بالمضارع منھ اذا كان  أسھلیاء  
  المضارع واو   تكتب ألف   مثال 

الحظ ھذه أفعال ماضیة تنتھى بألف   وھنا التلمیذ  سیجد )  دعا    -سما    -دنا ( 
صعوبة ھل ھى الف أم یاء  ألان النطق واحد الفرق فى الكتابة أسھل طریقة یأتى 

یدنو   تنتھى بواو اذن القاعدة : فعل   فمثال المضارع من دنا    بالمضارع من كل
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تقول الواو تقلب الف فى الفعل الماضي  وھكذا   المضارع من الفعل الماضي  
یسمو   نفس االمر طالما ینتھى المضارع بواو  تقلب الف عند الكتابة  )    سما  (

  والمضارع من الفعل دعا    ھو یدعو    نفس األمر 
---------------------------------------------  

أما اذا كان الفعل المضارع من الفعل الماضي ینتھى بیاء  تبقى الیاء كما ھى فى *
فعل ماض ینتھى بیاء  ولكن كیف سیعرف التلمیذ   فقط )  ھدى   ( الماضي  مثل 

كما ھى یأتى بالفعل المضارع من ھدى  یھدى  أیضا ینتھى بیاء  فتبقى الیاء 
سقى  المضارع یسقي     -المضارع  یروى  تكتب یاء      -روى  (  وھكذا 

  )یرمي   -رمى  )(   یبنى    - بنى  (  ینتھى بیاء  تبقى كما ھى 
  األلف اللینة   ویاء المد فى نھایة الكلمة (على  تدریبات وأنشطة *
  تھى بیاء المد اقرأ الكلمات وصنفھا الى كلمات تنتھى بألف لینة وكلمات تن-١

  )   ) یختفِي  -یبِري   -رَوى    -یقِضي      -رأى     -یسقِي         -بنَى    -تعتِدي   (        
  كلمات تنتھي بألف لینة * كلمات تنتھي بیاء المد                           *
  -                         ...........................- ....................................  
              -                          ............................ - ......................................  
              -                       .............................. -.......................................  
            - .                      ............................... - ......................................  

الحظ الفعل الماضي   عند تحویلھ لمضارع لو انتھى (  أكمل بالفعل المناسب كالمثال -٢
  : بالواو تقلب ألف فى الماضي أما لو انتھى اغلمضارع بیاء تبقى یاء كما ھى 

    فعل مضارع *                              فعل ماض 
                                         یروى -روى 
                                           یسمو  -سما 
                                           عال-  ..................... 
                     .....................      –  یعطي 
                                      رأى -........................... 
                            ..............– یدنو 
                                 ھَدى -  ................................ 
                     ..................–  یرمي 
    بنَى                                 -................................ 
                             ............–  یقضي 

  : كالمثال أكمل الجمل بفعل ماض  مناسب ینتھى بألف لینة -٣
 .الطفل وراء الفراشة ...........    -الفالح   الزرع                            سقَى  -
 .الرجل الورقة فى السلة ..............-المصریون األھرامات           ...........  .. -
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  يف منزىل فراشة:  قصة *

   
، وأثناء تجولھا بین الحقول الى جدھا في الریف ) َھنَا " في فصل الربیع ذھبت -

قط واألشجار رأت فراشة  جمیلة ألوانھا جذابة ، فوقفت وھى منبھرة بجمالھا لتلت
عندما الحظ الجد اھتمامھا بالفراشات أعطاھا دودة قز ھدیة ووضعھا .  صورا لھا 

في صندوق مصنوع من الكرتون ، وبغطائھ بعض الثقوب ، وأوصاھا باطعامھا 
   .ورق التوت 

لقد : فرحت ھنا كثیرا بھدیة جدھا وعند عودتھا الى بیتھا سألت والدتھا قائلة -
  أمى كیف أھتم بھا ؟ولكن یا .أحببت ھذه الدودة 

بالفعل ، علیك أن تھتمى بھا بمراعاتھا ، واتاحة الظروف المالئمة : ردت أمھا -
  .مما سیحدث لھا "  َھنَا "لتحافظي علیھا  وستتعجبین یا 

بعد أیام بدأت الدودة في نسج شرنقة من خیوط الحریر حول نفسھا ، وھو ما أثار -
  لذي یحدث للدودة یا أمي ؟ ما ا: فسألت أمھا "   َھنَا "اھتمام 

أن تستمري " ھنا "وعلیك یا .تنسج الدودة ھذه الشرنقة حول نفسھا : قالت األم -
الشرنقة بھا " ھنا " بعد مرور أسبوعین  وجدت . في مراقبتھا داخل الصندوق 

یا أمي ، انظري ماذا .یا أمي : فصاحت . ثقب صغیر ، وفراشة تطیر في الصندوق 
  .لقد خرجت منھا فراشة حدث للشرنقة ، 

، فان ھذه الدودة تسمى دودة القز ، وتستخدم ھذه "    ھنا "نعم یا :  قالت األم-
الشرنقة في صناعة  الحریر ، وتبیض ھذه الفراشة  بیضا  لیفقس ویخرج منھ 

  .دود مرة أخرى ، وھذه ھى دورة حیاة دودة القز 
 المضاد مةالكل المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة

  عادت     ذھبت  صورة      صور فصول  فصل  سیرھا  تجولھا   
     قبیحة    جمیلة   لون   ألوان أجداد  - جدود جد   جمیلة   جذابة      

 اھمال  اھتمام    ثقب ثقوب  فراشات     فراشة     فتحات ضیقة  ثقوب   
   أجابت     سألت    خیط   خیوط دود    دودة      المناسبة    المالئمة    

  صندوق  جمیلة  جذابة   
  

 ھدیة  

  صنادیق 
  

 ھدایا 

  انتھت  بدأت   
 

    خارج     داخل      أغطیة غطاء       توازن    توفق 
       بیوت بیت  العزیمة    االرادة     
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         الظروف  الظرف         
  –     شرانق  شرنقة       
     دورات  دورة     

  :أكمل الناقص في الجمل السابقة بكلمات مناسبة من القائمة -١
  )  التوت   -الحریر    -الربیع    -- فراشة       - دودة    (                   

  .الى جدھا في الریف " ھنا "ذھبت .......................في فصل -
  .جمیلة ألوانھا جذابة .....................بین الحقول رأت " ھنا "أثناء تجول -
  .القز ووضعھا في صندوق ........................أعطى الجد لھنة ھدیة ھى  -
  ...................................تتغذى دودة القز على ورق -
  ...........................بعد أیام بدأت الدودة في نسج شرنقة من خیوط -
  : مة التى تحتھا خط بالمعنى المناسب صل الكل-٢

  ) ب)                                                                      (ا(             
  السیر  -لبرودة الجو                      المالئمتضع األم على كتفھا الغطاء -
  .الحفاظ على -                                                 الجذابةأنا حب شكل النجوم -
  المناسب -بین األشجار                                     التجولأنا وأخي نحب -
  الجمیلة  -                                             ثقوبشبكة ملعب التنس بھا -
  .فتحات ضیقة -        الحیوانات األلیفة                            بمراعاةقامت أختى -
  : اقرأ ثم أجب -٣

الى جدھا في الریف ، وأثناء تجولھا بین الحقول واألشجار ) َھنَا " في فصل الربیع ذھبت 
عندما .  رأت فراشة  جمیلة ألوانھا جذابة ، فوقفت وھى منبھرة بجمالھا لتلتقط صورا لھا 

عھا في صندوق مصنوع من الحظ الجد اھتمامھا بالفراشات أعطاھا دودة قز ھدیة ووض
  .) الكرتون ، وبغطائھ بعض الثقوب ، وأوصاھا باطعامھا ورق التوت 

---------------------  
  : تخیر االجابة الصحیحة )ا
  ) صنادیق  –صندوقات  -صنادق  " ..................   (صندوق " جمع كلمة -
  ) الحقلة   - اقل الح  -الحقل  " ...............  (الحقول " مفرد كلمة -
  ) انبھار   -قبح    -روعة " ...................(  جمال " مضاد كلمة -
  ) سیئة  –قبیحة  -جمیلة  " ..................(   جذابة " معنى كلمة -

  الى جدھا في الریف ؟وماذا رأت أثناء تجولھا بین الحقول ؟" ھنا "متى ذھبت -١) ب
...................................................................................................  

  ............................؟ وأین وضع ما أعطاه لھا ؟ "  ھنا "ماذا أعطى الجد لـ-٢
.........................................................................................  

  ............................كلمة بھا الم شمسیة -: *لفقرة السابقة ھات من ا) ج
  ..............................فعل ماض .....................................*ظرف مكان *
  ....................تاء مربوطة ..................................*كلمة تنتھى بتاء مفتوحة *
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  .................................كلمة بھا مد بالواو .........................  ....حرف جر -
  .....................................فعل مضارع ...............................*ضمیر *
  :تخیر االجابة الصحیحة -٤
  )القاھرة –ة االسكندری -الریف  ..........(في فصل الربیع ذھبت ھنا الى جدھا في -
  ) الحقول     -الترع   -البحار  ........( رأت ھنا فراشة جمیلة أثنا تجولھا بین -
  )نملة  –دودة قز  -نحلة  (  ھدیة ........عندا الحظ الجد اھتمامھا بالفراشة أعطاھا -
  )الزجاج–الكرتون - الخشب  ...( ........ودة فى صندوق مصنوع من وضع الجد الد-
  )صندوق–خلیة –شرنقة ( من خیوط الحریر ..........بدأت الدودة في نسج  بعد أیام-
  : أكمل شبكة المفردات -

  
  
  أ

  
  
  

  
  : استخدم الكلمات التالیة فى جمل من عندك 

  ..............................................................الحریر  -
  ...............................................................التوت   -
  .......................................................................فراشة -
  ..............................................................................شرنقة -

  : أدمج المقاطع الصوتیة 
  ................................ن /تو/كر /الـ ............   *......................ع /  بیـ /ر/الر-
  ..............................ة /د/دو /الد................................   * ب /قو /ثـ /الث -
  : كون كلمات من الحروف -
  ......................ر / ا  /ف/ة /ش.................................     *ا    / ر /ي /ل /  ف  -
  ........................د  /  د /ة /و....................................     *ا  /  ت/ ت /و/ل *
  .  دودة القز تصنع الحریر                     :اكتب بخط النسخ *

                                 ........................................  

  :  اللغز والطفل الشطور 

طعامى ، ماذا أكون ؟   أنا حشرة صغیرة  یھتم الناس بي لصناعة الحریر  
  ....................................االجابة .      المفضل  ورق التوت 

  أحسنت بارك هللا فیك حبیبى شطور وعسول *
  

.... 

..... ....... 

..... 

...... 

  دودة قز
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  ظرف املكان *               :  قاعدة والشرح *   
اسم یبین مكان حدوث الفعل   لمعرفة ظرف المكان في الجملة نسأل :  المكان   ظرف-

  االجابة   تكون ظرف مكان )  أین (سؤال بأداة االستفھام 
تحت –وراء –خلف  –تحت  –فوق –أمام ( الكلمات الشائعة التى دائما تأتى ظرف مكان  * 
  )  -جانب –خارج -داخل   –أسفل -أعلى  -حول   –وسط  –بین –

  : أمثلة   على ظرف المكان 
  : الحظ الكلمات الملونة التى تحتھا خط ستجد أن كل منھا ظرف مكان تدل على المكان 

  
  الشجرة    فوقرأیت العصفور  -
  الشجرة   تحتینام الكلب   -
  .بیت األسد    أماموقفت  -
  .الفراشة  وراءجرى الطفل  -

  .القفص  خارجوقف القرد 
  الملعب  حولات نبنى المدرج-

  -: تدریبات وأنشطة على ظرف المكان **      
  : أكمل الجمل  بالظرف المناسب من القائمة  -١

  ) خلف    -  أمام    -تحت     -بین     -داخل      -فوق    (             
  الشجرة ............رأیت العصفور   - المنضدة               ......................وقع  القلم -
  الغزالة .................  جرى األسد  -اآلثار               ............وقف  السائح منبھرا -
  .المسجد والكنیسة ..........تقع المدرسة -القفص                   ................رأیت النمر -
  : حول كالمثال  -٢

  الجبل  القرد   تحت  -****   القرد   فوق الجبل    -
  الحمار .............الفالح ****   الفالح  أمام  الحمار  -
  .القفص ................ األسد *****  األسد  داخل القفص -
  .  أسوان  جنوب مصر ****  مصر ........... االسكندریة   -
  : حدد الظرف في كل جملة وضع خطا تحتھ  -٣
  .وقف الجندي وسط الشارع –      .                األشجار  حول القریة -
  .تقع محافظة مطروح غرب مصر–.                 تبحر الغواصة أسفل الماء -
  : ضع دائرة حول الكلمة المختلفة التى ال تنتمى للمجموعة -٤
  بین     -أمام    -لعب     -فوق  -
  متى    -كیف    -كم    -وراء   -
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  أرضي موطني :  نشيد  

  
  

  رض حیاة االنسان                    تحلو بجمال األوطان في األ-
  سأصون األرض وأحفظھا                 لن أقطف زھر البستان -
  سأنظف دوما مجلسنا                       في الروض وعند الشطآن -
  وسأحمي النھر لكي یبقى                  یتألأل  عند  الودیان -
  رضي                 فأنا واألرض صدیقان یارب الكون احفظ أ-

    
 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة

 السماء    األرض   الوطن    األوطان   األراضي  األرض )  مصر (بلدى  موطنى    
      موت     حیاة   الروضة   الروض حیوات حیاة أحمي  أصون 

  قبح  جمال    الوادي  الودیان  األناسي  النسانا الحدیقة  البستان 
    أضیع      أصون   الشط   الشطآن   البساتین     البستان  باستمرار      دوما     
  مجلس   الحدائق    الروض

  
   النھر 

  مجالس
  

  األنھار

  ینطفئ   یتألأل صدیق صدیقان
 

 عدوان  صدیقان           یلمع   یتألأل

--- ----------------------------------------------------------------------------  
   )أرضي موطني :  (أنشطة وتدريبات مذكرة العز على

  :أقرأ ثم أجب -١
  في األرض حیاة االنسان                    تحلو بجمال األوطان  

 نسأصون األرض وأحفظھا                 لن أقطف زھر البستا -
 : ھات من البیتین السابقین  ) أ

  ........................مفرد البساتین ...................*مضاد موت -
  .................................معنى سأحمي ...............     * جمع الوطن*
  ..........................................................أین توجد حیاة االنسان ؟ وبم تحلو ؟  -١)ب
  ...........................................ما عنوان ھذا النشید  ؟ -٢
  ..................مد بالواو .......................*أسلوب نفي : *ھات من البیتین السابقین ) ج
  ..........م قمریة ال......................*حرف جر ...............................*فعال مضارعا *
  .........................حرف عطف * .............................كلمة تنتھى بتاء  مربوطة .
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---------------------------------------------------------------------------------  
  : تخیر االجابة الصحیحة -٢

  ) األسماك   –الطائر   -االنسان  (       .................      في األرض حیاة -
  )البستان  –الحقل   -النھر  ...............( سأصون األرض وأحفظھا ولن أقطف زھر -
  ) جاران  –صدیقان   -عدوان   .................( یارب الكون احفظ أرضي فأنا واألرض -
  ) یرسم   -یرفرف     -یتألأل     (عند الودیان    ...............سأحمي النھر لكي یبقى  -
  : ضع الكلمات  التالیة فى جمل من عندك -٣
  : .................................................األرض -
  : .............................................................النھر -
  ..................: .........................................البستان  -

---------------------------------------------------------------------  
  ( ......./......../......../.........) األْوطَان : حلل الى مقاطع صوتیة -٤
  ......) ( ........./......./.....النَّْھر   : ( ......../......./......../.....)      * اْلبُْستَان -
  ......................- .................-ودیان   -بستان : ھات كلمات على نفس الوزن   -٥
  ....................ض / رو / الر ...................       *ما  / دو  : أدمج األصوات -

------------------------------------------------------------------------- ----  
  ماذا أكون ؟ :      اللغز والطفل الشطور   

أقع في قارة افریقیا  من أھم معالمى السیاحیة األھرامات وأبوالھول  . أنا أجمل بالد الدنیا 
  الرئیس الحالي لى ھو الرئیس عبدالفتاح السیسي .  محافظة     ٢٧عدد محافظاتى .

 ...........................: ..........فماذا أكون   ؟          االجابة   
  

    حسنت     بارك هللا فیك    اجابة صحیحة
   تستاھل شكوالتة من ماما  جائزة لك على تفوقك والتزامك  
  أسلوب النداء :                            قاعدة والشرح  

  النداء   والمنادى  وھو االسم التالى لحرف)   يا  (يتكون أسلوب النداء من أداة النداء  *

  .يا جنود مصر أنتم فخر الوطن   -يا محمد ، ارحم الضعفاء                      :   أمثلة  

  .يا سامح ، أطع والديك   -لك التحية يا طالب العلم                                   -

تسمى أسلوب نداء   ويتكون من حرف النداء كل جملة من الجمل السابقة :  الشرح *

  )  سامح    -طالب    -جنود    - محمد  (  والمنادى  )   يا (

 ----------------------------------------------------------------------  

  تدريبات وأنشطة على أسلوب النداء 

  ) استفھام  - تعجب     -نداء      - نھي    -أمر  :   (  حدد نوع كل أسلوب -١

  .....................أقْم الصالة       - ..........................       ..مْن زرع القمح ؟   -

  .................ال تخطئ في حق جارك    - .........................         !ما أجمل صنع هللا -

  ...............يا حبيبي يا محمد  -
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-----------------------------------------  

  :ملة بأداة نداء ومنادى مناسب كما بالمثال أكمل كل ج-٢

  .يا سامح  ، اشرب الحليب -

  .،   جھدك رائع  مع المرضى .....................    ..............-

  ....................   ..........................تنسيق الزھور فى الحديقة رائع  -

  .، فرحتك شديدة بفوز الزمالك على  األھلي ........................   ............ -

  ....................   .........................العنوان على الرسالة غير واضح  -

  .، لك التحية من التالميذ ..................  ......................... -

  : اقرأ ثم أجب -٣

  .وفقك هللا لكل خير لشعب مصر ، يا قائد مصر  ( 

  :  .......................................نوع ھذا األسلوب *

  .........................المنادى ھو ....................   * حرف النداء  ھو *  

  : استخدم أسلوب النداء فى  كل جملة كالمثال -٤

  استخدم النداء مع محمد  ، واطلب منه ترتيب  أدواته  -

  .يا محمد ، رتب أدواتك  /    االجابة  *  

  .، واطلب منھا مساعدة أمھا )  ايمان (استخدم النداء مع  -

...........................................................................................  

  ، واطلب منه التعاون مع األصدقاء )  سعيد (استخدم النداء مع -

............................................................................................  

  .، واطلب منھا المحافظة على الھدوء ) ھدى (استخدم أسلوب النداء  مع -

...................................................................................................  

  ةقصة السلحفاة البحري*

      
ص ، لغردقة ، حيث يعمل والده مدرب غويعيش أشرف في مدينة ا-

) أشرف (اعتاد ويستخدم في تدريبه أدوات غوص مختلفة ، وقد 

انتظار والده كل يوم على العشاء ليحكي له مغامراته ، ويريه صوره 

ذات يوم عاد والده من العمل ، فالحظ أشرف أن أباه منھمك .الشائقة 

تفي ، وأشار اليھما ھو ووالدته بالبدء في تناول العشاء في اتصال ھا

  .وأال ينتظراه 
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تعجب أشرف ووالدته من حالة الوالد ، وانتظرا قليال قبل أن تذھب - 

  .الى الوالد لسؤاله عن ما يشغله ) أشرف (األم ومعھا 

فسمح له والده .الباب مستأذنا في الدخول ) أشرف (وبالفعل دق - 

  تفضل  : قائال 

ماذا بك يا : دخل أشرف ووالدته ، وجلسا بجواره ، فسألته األم - 

  زوجي العزيز ؟ 

  لماذا أنت مھموم اليوم ھكذا  ؟  - 

لألسف ، لقد مررت اليوم بموقف صعب  : سكت الوالد ، وتنھد قائال - 

وما ھذا : شعرت فيه باألسى والحزن ، فتأثر أشرف وسأل والده 

  الموقف يا أبي ؟ 

حكي لك يا أشرف ما حدث ، فلقد ذھبت كعادتي الى سأ: رد األب - 

مكان عملي ، وارتديت مالبس الغوص ، وقابلت المتدربين ، فاليوم 

كان اليوم األخير لھم فاتفقنا على الغوص في األعماق لفترة ، 

  .فشاھدنا المناظر الخالبة واألسماك والشعاب المرجانية 

  اذن يا أبي ؟  كالم جميل ، فما المحزن) : أشرف (فقاطعه - 

عندما كنا نغوص شاھدنا سلحفاة بحرية نادرة : أكمل والده قائال - 

تسبح باضطراب وفزع وعندما اقتربنا منھا وجدنا في فمھا كيسا 

، ورأينھا وقد كان يبدو على وجھھا االرھاق وصعوبة بالستيكيا كبيرا 

مھا ، وأخرجنا الكيس من فحاولنا االقتراب حتى أمسكنا بھا .التنفس 

  .فسرعان ما تحركت مبتعدة فرحة بنجاتھا .بصعوبة 

لقد قمتم بانقاذ .يا لھا من مسكينة ھذه السلحفاة ) : أشرف (قال - 

  .حياتھا يا أبي 

رد األب بالفعل يا أشرف ، فالبالستيك ضار جدا ، وعندما يصل الى - 

علينا توعية : : الماء يقتل العديد من الكائنات البحرية ، فقال أشرف

معك حق : ( لناس بأضراره ، حتى نحافظ على بحارنا ، أجاب الوالد ا

يا مروان ، وھذا ما كنت أتحدث فيه مع بعض العاملين معي في 

  .وھذا ما نحاول القيام به ، الھاتف   عندما دخلت 
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  ) السلحفاة البحرية (أنشطة وتدريبات مذكرة العز على قصة 

  : س تخير االجابة الصحيحة من بين األقوا-١

  ) فاقوس  –الغردقة -شرم الشيخ   ...............         (  يعيش أشرف في مدينة -

  )غوص –ألعاب قوى   -كرة قدم  .....................( يعمل والد أشرف مدرب -

  )ألعابه  –دروسه –مغامراته ......... (اعتاد أشرف انتظار والده على العشاء ليحي له -

  ) دلفين  –سلحفاة بحرية -حوتا   ................(تدربين أثناء الغوص شاھد الوالد والم-
  )سمكة متوحشة -كيسا بالستيكيا -صياد  .............(كان االرھاق وصعوبة التنفس للسلحفاة بسبب-

  )الطيور-الحيوانات -الكائنات البحرية.............( البالستيك ضار جدا عندما يصل الى الماء يقتل -

  : أمام كل جملة بما يناسبھا )  ×(أو عالمة ( /)   ضع عالمة -٢

  (               ) يستخدم الوالد في تدريبه أدوات غوص مختلفة                        -

  (                ) ذھب أشرف وأخته لسؤال وادته عما يشغلھا                          -

  (                ) الفرح والسرور                  الوالد مر بموقف صعب شعر فيه ب-

  (    )شاھد والد أشرف والمتدربين المناظر الخالبة واألسماك والشعاب المرجانية أثناء الغوص-

  (            ) يجب توعية الناس  بأضرار البالستيك على الكائنات البحرية        -

  : اقرأ ثم أجب -٣

دما كنا نغوص شاھدنا سلحفاة بحرية نادرة تسبح باضطراب عن: أكمل والده قائال 

وفزع وعندما اقتربنا منھا وجدنا في فمھا كيسا بالستيكيا كبيرا ، ورأيناھا وقد كان يبدو 

حاولنا االقتراب حتى أمسكنا بھا ، وأخرجنا .على وجھھا االرھاق وصعوبة التنفس 

  .رحة بنجاتھا فسرعان ما تحركت مبتعدة ف.الكيس من فمھا بصعوبة 

  ) ................................يظھر (معنى : *ھات من الفقرة )ا

  ) ..........................سھولة (مضاد ) ....................... *سالحف (مفرد -

  ................................................ماذا شاھد الوالد عند الغوص ؟ -١) ب

  ھاق وصعوبة التنفس الذى ظھرا على السلحفاة ؟ ما سبب االر-٢

..................................................................................  

  ........................ونوعه .......................كلمة بھا تنوين : *ھات من الفقرة )  ج

  ......................................فعال مضارعا -................................فعال ماضيا -

  ...................................حرف عطف .........................*حرف جر -

  : أدخل كل كلمة في جملة مناسبة  -٤

  ..........................................المرجانية –.......................................        مدرب *

  .......................................الھاتف –......................................      بالستيك *

  من الدروس المستفادة فى ھذه القصة : بعد قراءة القصة واالستماع لھا  -٥

....................    ...................................................................... .....................  

  

 ----------------------------------------------------------------------  
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  )   (  ّ الشدة  :   قاعدة والشرح 

تعنى نطق الحرف مرتان وكتابته مرة واحدة  وعند  ( ّ)  الشدة *

بته مرتين مرة يتم كتا) مضعف (التحليل الصوتي لحرف مشدد 

  ساكن مع الحرف السابق له  ومرة متحرك وحده  

أو )  فتحة  �  (  الحظ أن الشدة تكون حركة التضعيف معها - 

  )   ضمة � (أو )    كسرة � (

 -------------------------  

  ) مضعف (أمثلة لكلمات بها حرف مشدد 

ته مرة الحرف المشدد الياء تم نطقه مرتان وكتاب( ارة     ي�س*

  ) ة / ر /  يَا/  سيـْ (واحدة   التحليل الصوتي 

 ---------------------  

تم نطقه مرتان )  الباء (أو المضعف الحرف المشدد : (ابة  ب� د*

  ) ة / بـ /بَا/دبـْ (وكتابته مرة واحدة وحركة التضعيف  الفتحة  

 --------------------  

  )ي / سيـ /كر ) (لياء ا(الحرف المشدد أو المضعف  : (  ي� كرس*

  م / لـ/سلـْ )   : ( ل (الحرف المشدد  الالم : (م ل�سُ *

  ورة ب�س*

  بة  ال� الخ*

 ---------------------------------------------------  

  تدريبات وأنشطة 
  : اكتب الكلمة المناسبة مع ضبط الحرف المشدد -١

 .طعمھا لذیذ ......................... ھذه  -
 جدیدة .......................أبي یمتلك  -
 ............................یشرح المعلم على  -
 .صغیرة ...............  أخى لدیھ  -
-  ---------------------------------------------- 

  : تخیر الحرف المناسب حسب الشدة والتضعیف -٢
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  )  م�     - م�  - م�   (      ـان                                 .......رُ - 

  ) ر�  - ر�  - ر�  (ج                                        .......مهـ- 
  ) فَّ - فُّ - فِّ  (ارة                                 ـ.......صـ-        
  )  رَّ –رُّ -رِّ  (ب                                   .........مد-      
  ) بِّ –بُّ -بَّ  (ورة                                 ........سـ -     

  : حدد الحرف المشدد في كل كلمة مع ضبطھ - ٣
  سكین  -سباح   -خالط     -أمي         -جدي        - دبوس     -

  قصة غابات البامبو*

  
اسمي أدھم وأنا شاب مغامر أحب السفر والترحال ألستكشف العالم -

سب المھارات وأواجه التحديات وقد سافرت الى العديد من وأكت

  .البلدان وتعلت لغات البالد التى زرتھا وتقاليدھا 

ذات يوم أخذت أتصفح كتاب يومياتي ألتذكر رحلتي الى الصين منذ - 

ولقد كانت عشر سنوات في غابة خيرزان أو ما يطلق عليھا البامبو 

الباندا وھى  ، وشاھدت صور رحلة ممتعة ومليئة بالمغامرات بالفعل

ان ، والغابات الخالبة فتحمست للسفر اليھا تأكل من نبات الخيزر

ولكن كانت المفاجأة  فلقد اختلف ..مرة أخرى ھذا العام ، وسافرت 

المكان كثيرا عما سبق وفي أثناء تجولي بالمكان ، وجدت عالم أحياء  

  : فتوجھت اليه مندھشا وسألته 

؟ وكيف تحول شكل المكان ؟ وأين ذھبت  ما الذي حدث ھنا- 

  حيوانات الباندا ؟ 

لألسف ..ھدئ من روعك وسأحكي لك ما حدث : فأجابني العالم قائال 

  .بسبب السلوك البشري اختفت معالم ھذه المنطقة 

يتغذى عليھا ان التي كان دب الباندا حيث قاموا بقطع سيقان الخيزر- 

  اث المنزلي ، باالضافة الى ، ليستخدموھا في صناعة الورق واألث
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له ليستفيدوا من فروه ، وھو ما أدى الى احسار أعداده الصيد الجائر 

  .، وصار من الحيوانات المھددة باالنقراض 

اذن ، ما .اآلن فھمت سر تغير المكان : نظر أدھم في أسى قائال - 

  دورنا للحفاظ على ما تبقى من غابات وحيوانات ؟ 

قوم الحكومات بمنع الصيد ، وانشاء المحميات رد العالم قائال ت- 

للمحافظة على الحيوانات من االنقراض ، ولكن علينا توعية الناس 

العالم ) أدھم (شكر   .بأضرار قطع األشجار ألنھا تخل بالنظام البيئي 

)   االنترنت (، ولكنه قرر عند عودته أن يقوم بحملة توعية على 

  .لبيئي تدعو الى الحفاظ على النظام ا

  ) غابات البامبو (أنشطة وتدريبات مذكرة العز على قصة 

  : أكمل الناقص ربالكلمة المناسبة :    ١نشاط  

  ) الباندا  –األثاث  –ان الخيزر –الصين -السفر   (                            

  ...........................امن الحيوانات المھددة باالنقراض حيوان -

  ة والترحال ........................... اب مغامر يحب أدھم ش-

  المنزلي ....................يتم قطع سيقان الخيرزان الستخدامھا في صناعة الورق و -

  منذ عشر سنوات .......................  تذكر أدھم رحلته الى -

  ................................يتغذى حيوان الباندا على نبات -

  : أمام كل جملة بما يناسبھا ) خطأ  ( أو كلمة ) صواب (ضع كلمة :    ٢نشاط 

  (                ) سافر أدھم الى العديد من محافظات مصر فقط                -

  (           ) ان توجد في الصين وتسمى أيضا غابات البامبو غابات الخيزر-

  (           ) مياء                               أثناء تجول أدھم بالغابة وجد عالم كي-

  (           ) اختفت معالم المنطقة بسبب السلوك البشري                         -

  (          ) حيوان الباندا من الحيوانات المھددة باالنقراض                      -

  (        ) الحيوانات    تقوم الحكومات بتشجيع الصيد الجائر للحفاظ على -

  : اقرأ ثم أجب :  ٣نشاط -٣

ذات يوم أخذت أتصفح كتاب يومياتي ألتذكر رحلتي الى الصين منذ عشر سنوات ( 

أو ما يطلق عليھا البامبو ولقد كانت بالفعل رحلة ممتعة ومليئة  خيزران في غابة 

، والغابات الخالبة بالمغامرات ، وشاھدت صور الباندا وھى تأكل من نبات الخيرزان 

  )فتحمست للسفر اليھا مرة أخرى ھذا العام

  ......................................................ما الرحلة التى تذكرھا أدھم ؟)ا

  .................................................................ماذا تأكد الباندا  ؟  -٢
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  .......................................ى الصين ؟ كيف كانت رحلة أدھم ال-٣

 : اكتب الكلمة أمام الجملة التى تناسبھا  ) ب

  ) منذ –الى –تأكل –أخذت -أو   - الخالبة   -صور    -أنسى   -رحلة   (  

  : ........................................ظرف زمان -

  : ..............................مضاد أتذكر -

  : ......................................حرف جر -

  : .................................جمع صورة -

  : ...............................حرف عطف -

  : ...................................فعل ماض ينتھي بتاء مفتوحة -

  ............: ........................فعل مضارع  يدل على المؤنث -

  : .............................................مضاد القبيحة -

  : حلل الى مقاطع صوتية -٤

  (  ......./....../......./...........) يَْوِمي�اِتي -( ......./......../......./.........)      الت�ْرَحال -

  ( ......../....../......../.....) الن�ظَام  -....../.......)    ( ....../........./..../....اْلَخْيُزَران   -

 ---------------------------------------------------------------------  

  : ھات كلمات على نفس الوزن والقافية -٥

  / ....................../.........................أضرار  -

  ............/.........................../  ...........أحياء   -

  رداتأكمل شبكة المف-٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ماذا أكون ؟ --اللغز والطفل الشطور   *

أنا دولة أقع في قارة آسيا وأكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني أشتھر -

بغابات البامبو عاصمتى مدينة بكين وأول ظھور لفيروس كورونا كان فى 

  .حاليا من أقوى دول العالم في الصناعة واالقتصاد ) ھان يو(مدينة 

  ............................دولة : فما  اسمي ؟     االجابة  

  .أحسنت اجابة صحيحة بارك هللا فيك *

.... 

..... .....

..... 

.....

 غابة 
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  : ركن القواعد واألساليب -

  ) ما   –يا  –ال  -ھن     -أنِت     -ھاتان  (  أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة -١

  .صديقتان وفيتان ................ -                          !أجمل الربيع .......................-

  .أحمد ،حافظ على البيئة ............-.                      فالحات نشيطات ....................-

  .مھندسة ناجحة ............ -.                               تلوث البيئة ...................-

  : حول الفعل الماض الى أمر كالمثال -٢

  اركب السيارة *************ركب السيارة  -

  *********** .............................سمع الموسيقى -

  ********** .................................كتب الدرس  -

  ........................*********** ...........جمع المحصول -

  : حول من المذكر الى المؤنث كالمثال  -٣

  تلعب البنت الكرة  ----يلعب الولد الكرة  -

  .......................................--- يشرح المعلم الدرس -

  ................................................  ----يقفز الطفل فوق الحبل -

  ................................................----ح على الھرم يصعد السائ-

  تجري القطة وراء الكرة   -----....................................   -

  : أكمل كل جملة بما ھو مطلوب   -٤

  )فعل مضارع مناسب ( األزھار يا فاطمة              ..............  ال -١

  : .............................) أسلوب (لزرع                        يا وليد ،اھتم با-

  ) فعل أمر (غرفتك يا سعد          ....................  -

  )أداة تعجب (    !أسعد المصري البسيط  .................-

  )........: ......................أسلوب .                              (اغرس شجرة  -

  ) أكمل بعالمة ترقيم مناسبة ........           (ھل سافرت الى الصين  -

  ) اسم مناسب  ( ماھرون              ..................ھؤالء -

 ---------------------------------------------------------------------  

  ) مجع املذكر  ومجع املؤنث (قاعدة والشرح  

اسم يدل على أكثر من اثنين وھو  لجمع الذكور   عند التحويل : المذكر  جمع*

  وھو للعاقل فقط )   ون (من المفرد الى جمع المذكر نضيف على االسم  

  أمثلة على جمع المذكر 

  .الحظ أن جمع المذكر للعاقل فقط  *

  

   -----------------  

  ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازي عبده محمود م 
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   مجع مذكر*   كر       مفرد مذ*-        

 -----------                     --------------  

   ونفالح                                 فالح-

  ون معلم-معلم                              -

   ونمھندس-مھندس                            -

   ونموظغ-موظف                              -

   ونماھر-                              ماھر   -

   ونبارع-بارع                                  -

اسم يدل على أكثر من اثنتين وھو للمؤنث وعند التحويل من المفرد : جمع المؤنث *

  : المؤنث الى جمع المؤنث نحذف  التاء المربوطة ونضع الف وتاء مفتوحة 

  : م أمثلة على جمع المؤنث السال*

 -------------------------------------------  

   جمع مؤنث-مفرد مؤنث                         *

 --------------                      ------------------  

   اتفالحة                                 فالح*

   اتمعلمة                                معلم*

  طبيبات  -                       طبيبة        *

   اتمھندس-مھندسة                             *

   التعام-عاملة                                *

   اتنشيط-نشيطة                               *

   اتبارع-بارعة                                -

  :  تدريبات وأنشطة على جمع المذكر والمؤنث

  : حول من المفرد الى الجمع كالمثال -١

  متفوقون ****متفوق -موظفات                      ******* موظفة -

  ****......................مجد   –******................                     مديرة  -

  ....................****...موھوب –****......................                    فنانة -

  ***........................فنان –***........................                   العبة -

  : حول من الجمع الى المفرد كالمثال -٢

  مھندس ****مھندسون  -

  معلمة  ****معلمات  -

  ..........................****.......عامالت ...............................       ****.فالحون -

  ***.....................................سائقون *...............................     ***....سيارات -

  ****......................................خبازون *
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  :صنف الكلمات الى جمع مذكر وجمع مؤنث -٣

  ) مھرجات  –حالقون -مساعدون    -مات  كري    -العبون     -كاتبات    (        

  ......................       ..........................  ..............................جمع مذكر      *       

  ..........................    ............................  ..............................جمع مؤنث    *      

---------------------------------------------------------------------------   

  : الشعاب املرجانية *

  
الشعاب المرجانية معروفة بجمال ألوانھا التى يأتى اليھا الناس من - 

مختلف بلدان العالم ، كما لھا أھمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ، 

دد ضخم من الكائنات البحرية ، باالضافة الى أنھا مسكن لع

كالطحالب والقشريات ، واألسماك التي تعتبر مصدرا رئيسا فى 

  .استخالص أدوية لعالج كثير من األمراض لالنسان 

لكن خالل السنوات الماضية تضاءلت الشعاب المرجانية بشدة - 

والقاء مخلفات المصانع في مياه البحار .بسبب التغيرات المناخية 

الذي تسبب في موت الكثير من تلك الكائنات البحرية ،  والمحيطات

باالضافة للصيد الجائر باستخدام مواد متفجرة الذى أدى الى تدمير 

  .أجزاء كبيرة من تلك الشعاب 

 ----------------------------------------------------  
  

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة

 مجھولة     معروفة  الشعبة   الشعاب       البیئات البیئة  مشھورة ة     معروف
      قبح      جمال  لون   ألوان     مساكن  مسكن كبیر   ضخم  

- زادت  تضاءلت  بلد   بلدان  أعداد   عدد استخراج استخالص  
  كثرت

     حیاة       موت ئن   الكا الكائنات    مصادر    مصدر قلت      تضاءلت      
  االنسان  قمامة   مخلفات    

  
 

  األناسي 
  
 

  الطحالب 
  أدویة 

 األمراض 

  الطحلب 
  دواء 

 المرض 

  القلیل   الكثیر 
 

 صغیرة   كبیرة  المصنع  المصانع      مشتعلة      متفجرة  
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  ) الشعاب املرجانية  (أنشطة وتدريبات مذكرة العز على 

  :مل الجمل بالكلمة المناسبة من القائمة أك:    ١نشاط 

  ) أدوية -متفجرة    -المناخية -القشريات  -المرجانية  (                          

  .أدى الى تدمير أجزاء كبيرة من الشعاب....................الصيد الجائر باستخدام مواد -

  ................كالطحالب و  الشعاب المرجانية مسكن لعدد ضخم من الكائنات البحرية -

  .معروفة بجمال ألوانھا ..................الشعاب  -

  لعالج األمراض..............الكائنات البحرية مثل األسماك مصدر مھم فى استخالص -

  .....................تضاءلت الشعاب المرجانية في السنوات األخيرة بسبب التغيرات -

  : جابة الصحيحة من بين األقواس تخير اال:    ٢نشاط 

  )األطفال –البيئة  –الرياضة .....( الشعاب المرجانية لھا أھمية كبيرة فى الحفاظ على -

  ......الشعاب المرجانية مسكن لعدد ضخم من الكائنات البحرية مثل -

  ) الحيتان   -ش أسماك القر –الطحالب (                                                          

  الشعاب المرجانية .............  بسبب التغيرات المناخية فى السنوات األخيرة -

  )كبرت   -تضاءلت    -زادت  (                                                              

  ) اللعب   - السباحة   -الصيد   (  الجائر  ............يتم استخدام  مواد متفجرة عند -

  : استخدم الكلمات في جمل من عندك )  ب

  .............................................................................الشعاب -

  ................................................................................المصانع -

  .............................................................................................الصيد  -

  : اقرأ ثم أجب :  ٣نشاط 

الشعاب المرجانية معروفة بجمال ألوانھا التى يأتى اليھا الناس من مختلف بلدان -

العالم ، كما لھا أھمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ، باالضافة الى أنھا مسكن لعدد 

  ) الكائنات البحرية ، كالطحالب والقشريات ضخم من 

  : ھات من الفقرة السابقة ) ا

  ............................جمع الكائن ...............................*معنى كبير -

  .................................مضاد قبح ..............................*مفرد البيئات -

  شعاب المرجانية كما فھمت من الفقرة ؟ ما أھمية ال-١) ب

...................................................................................................  

  اذكر أمثلة للكائنات البحرية التى وردت في الفقرة ؟ -٢

...................................................................................................................  

  .................................كلمة تنتھى بتاء مربوطة : *ھات من الفقرة السابقة )   ج

  ....................كلمة بھا حرف مشدد-..................................كلمة بھا الم قمرية -

  ...................................حرف جر –...................... ...............اسم موصول -

  .......................................فعال مضارعا -
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  ظرف الزمان * :               والشرح  قاعدة*
لمعرفة ظرف الزمان في الجملة .  اسم يبين وقت وزمن حدوث الفعل   :ظرف الزمان 

  )  متى   ؟ (  نسأل سؤال يبدأ بـ 

  : من الكلمات الشائعة التى تأتى غالبا ظرف زمان *

-صيفا  –مساء -عشاء -ليال   –نھارا  –مغربا -عصرا  -ظھرا   –صباحا  -فجرا  (  

 –بعد –قبل –عند  –حيث   - منذ   -أمس      -اآلن    -غدا    -ربيعا   -خريفا  –شتاء 

  )  قرنا    -ا  عام  -دقيقة  –يوما   -أسبوعا  -شھرا  

 ----------------------------------------------------------------------  

  : ملحوظة *

فى الغالب (الحظ أن الظرف خاصة الزمان  غالبا منصوب وعليه تنوين بالفتح   -

ا ( ستجد نھايته الف يسبقھا تنوين بالفتح 
ً
ولكن ستجد بعض الكلمات تنتھى بتنوين )    ـ

تح على الحرف األخير مثل الھمزة المسبوقة بألف  ألن فى اللغة العربية ممنوع بالف

  ) عشاًء –مساًء (وقوع ھمزة بين ألفين  مثل  

  أمثلة لظرف الزمان *
  الحظ الكلمات الملونة وتحتھا خط  ستجد كل منھا ظرف زمان تعبر عن وقت حدوث الفعل -

  .صباًحاذھب أبي الى العمل   -١

   .ظھًران المدرسة عاد أخى م-٢

    ساعةً ذاكرت دروسي -٣

  .شتاءً يسقط المطر -٤

  .  صيًفايشتد الحر -٥

  .ليًال قابلت صديقي -٦

  : تدريبات على ظرف الزمان *

  : حدد  ظرف  الزمان  فى كل جملة -١

  .أقيمت الندوة عصًرا–.                        قضيت فى الريف أسبوًعا-

  .يظھر البطيخ صيًفا -                       استيقظت من نومي فجًرا  -

 -----------------------------------------------------------------  

  : أكمل الناقص فى الجمل التالية بظرف الزمان المناسب -٢

  ) ساعة     -منذ    -ظھًرا   -ليًال    -ربيعا  (                            

  .بعد العصر ..................... لسل جلست  أمام المس-

  .الصغر ..............أحب كرة القدم  –...........................                تتفتح الزھور -

  ..................أتناول طعام الغداء  –..........................     تسطع أنوار المصابيح -

  : القوسين تخير االجابة الصحيحة مما بين -٣

  ) فعل ماض –المكان –الزمان ...........  ( تدل على   أمامبيت األسد   كلمة  أماموقفت -
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  ) فعل –ظرف مكان –ظرف زمان ..........(خريفا : كلمة .( خريفاتسقط أوراق الشجر -

  )الوقت والزمن –االنسان   -المكان  ..............     (  مان اسم يدل على ظرف ال -

  )     !   -،       -؟   (  عالمة الترقيم المناسبة ...........  أحلى الحب الصادق  ما-

  ) تعجب    -أمر  -استفھام  ( ماذا تفرز الشعاب المرجانية ؟  نوع األسلوب   -

  ) طفالن  –أطفال   -أشجار   ( سعداء                             ............... ھؤالء -

------------- --------------------------------------------------------  

  منوذج  كتابة خرب يف جريدة *

  .الدب القطبي والبيئة اخلاصة به                     

  
) لوني دوبري وأریلك الرسن  )أمیركیان قام مستكشفان ٢٠٠٦في منتصف عام -

خفیف عبر  زورق میل سیرا على األقدام، وباستخدام) ١١٠٠(یقطع مسافة 
خالل الصیف بمھمة إستمرت  لیدالج وكثافة المحیط القطبي الشمالي الختبار عمق

، بھدف جمع معلومات عن موطن الدب القطبي القطب الشمالي أشھر الصیف في
أطلق المستكشفان على  .الرتفاع درجة حرارة األرض الذي یعتبر ضحیة

والذي بدآ ' "إنقاذ الدب القطبي ٢٠٠٦مشروع الجلید الرقیق '"مخططھما أسم 
الدب القطبي نوع من أنواع الدببة ،  ، ثم إلى القطب الشمالي ثم إلىكندا في

ویعرب بالدب األبیض ، وھو من الحیوانات المھددة .ویتواجد في القطب الشمالي 
للدب القطبي قدرة فائقة في تقدیر .٢٥٠٠٠یقدر عددھا بحوالى . باالنقراض 

ویستطیع التخفي فوق الثلج بسبب .سافات ، ولدیھا حاسة شم قویة األعماق والم
والدببة القطبیة من أكلة لحوم الحیوانات ، وھى مھیئة للعیش في .فروه األبیض 

  .بیئة جلیدیة 
  : الخريطة الذھنية * 

  .عزازى عبده  :    اسم الكاتب * 

  ...............: ..............................................العنوان *

  : .............................................................................ماذا حدث ؟  

  : .........................................................................متى حدث  *

  ..............................: .................................................أين حدث ؟ *

  ......................................................................................لماذا حدث ؟*

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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  مسئوليتي : املوضوع  الثالث *

 ----------------------------------------------  

  مقابلة مع عامل بيئة : قصة االستماع -

  
فل یبلغ من العمر عشر سنوات ، یحب البیئة كثیرا خاصة بعد أن ط) حسن (-

درسھا في مادة العلوم ، اال أنھ لم یكتف بالمعلومات التي تمت دراستھا ، فقام 
بشراء العدید من الموضوعات واشترك بالكثیر من الصفحات على مواقع التواصل 

، وكانت غرفتھ أشبھ االجتماعي ، لیتابع آخر التطورات في مختلف بلدان العالم 
  .بمتحف صغیر بھ صور ومعلومات ، وأخبار معلقة 

عندما رأى والده اھتمامھ بعلوم البیئة ، قرر أن یشاركھ ھذا االھتمام وینمیھ لدیھ -
، وبالفعل وجد األب عالما من علماء البیئة یسكن بجوارھم ، فتحمس وأخبر 

ما ھذا : فتحمس حسن وقال یا حسن ، عندي خبر لك ، : باألمر قائال ) حسنا (
  .الخبر یا أبي فأنا أتشوق لسماعھ 

، فرد حسن .لقد بلغنى أنھ قد انتقل الى َحینا عالم بیئة شھیر : ابتسم والده قائال -
  كم أتمنى أن أقابلھ ، ونتحدث معا . عالم بیئة : متعجبا 

، سنقابلھ  رد األب بالفعل یا حسن ، لقد طلبت تحدید موعد معھ ، واستجاب لطلبنا-
سیكون : یوم الخمیس المقبل ، فقفز حسن من شدة الفرح واحتضن أباه قائال 

  ...یوما مھما ، وأحتاج الى التحضیر لھ  و
ولكن لدینا مشكلة صغیرة ، ھذا العالم من ذوي االرادة یعاني ضعفا : قاطعھ والده -

  في السمع وعدم القدرة على التحدث ، فكیف سنتواصل معھ ؟ 
لیس ھناك مشكلة یا أبي ، فصدیقي : سن وجلس یفكر قلیال ، ثم قالسكت ح-

  .سامر یمكنھ التحدث بلغة االشارة ، سأطلب منھ حضور ھذا اللقاء معنا 
جاء یوم الخمیس ، وحسن متحمس كثیرا ، وقد جھز بعض األسئلة والموضوعات 

عمل صغیر بیت العالم فوجدوه أشبھ بم) سامر (لیناقشھ فیھا ، دخل األب وحسن و
واتفق حسن مع سامر على أنھ سیكون حلقة الوصل بینھ وبین العالم فیترجم كل 

  .شئ لنا ولھ 
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أھال بك في : وردَّ حسن .. محمد  : بالفعل رحب العالم بھم ، معرفا نفسھ واسمھ -
حینا أنا سعید بزیارتي لك ، فأنا أھتم كثیرا بعلم البیئة ، لكنني فى حاجة ماسة ألن 

  .بلغة االشارة ) حسن (بترجمة ما قالھ ) سامر (قام .  ا العلم أكثر أتعرف ھذ
علم البیئة ھو العلم الذي یدرس العالقة بین الكائنات الحیة في النظام : قال العالم -

ویقوم أیضا بدراسة مختلف البیئات على وجھ األرض ، والعالقات بین .البیئي
تیاجات األساسیة للكائنات الحیة الكائنات الحیة وغیر الحیة ، كما یدرس االح

  .انیة تكیفھا مع البیئات المختلفةبأشكالھا المتنوعة ، ویتعرف طرق عیشھا ، وامك
سرعان ما مر الوقت ، واعتذر األب لطول المقابلة متمنیا تكرارھا مرات كثیرة  -
  .بیده للتودیع ) سامر (ما فعلھ ) حسن (قام العالم بتودیعھم ، وكرر .

الى البیت شكر أباه على المقابلة وأخبره أنھ قرر أن یتعلم ) حسن (د وعندما عا
  .لغة االشارة حتى یستطیع التواصل بسھولة مع العالم المرة المقبلة 

  ) مقابلة مع عامل بيئة   (أنشطة وتدريبات مذكرة العز على  قصة االستماع 

  : يناسبھا  أمام كل جملة بما) خطأ (أو كلمة )  صواب(ضع كلمة :   ١نشاط 

  (             ) حسن طفل صغير يحب علوم الحاسب اآللي كثيرا             -

  (           ) أشبه بمتحف صغير به صور ومعلومات) حسن(كانت غرفة -

  (            ) شارك الوالد ابنه حسن اھتمامه بعلوم البيئة                      -

  (           ) وار منزل حسن            وصل الى الحي عالم ذرة وسكن بج-

  (          ) كان العالم يعاني ضعفا فى البصر وعدم القدرة على المشي  -

  : تخير االجابة الصحيحة من بين األقواس :  ٢نشاط 

  )اللغة العربية  -الرياضيات   -العلوم .......(يحب حسن البيئة كثيرا ويدرسھا في مادة -

التطورات في بلدان العالم اشترك بالعديد من الصفحات على مواقع ليتابع حسن آخر -

  )االنطوائي  –االجتماعي  -للصحف  .................                                 (التواصل 

  )متحف  -معرض     -قصر  (  صغير      ........... كانت غرفة حسن أشبه بـ -

  ) بيئة  –الكترونيات   -كيمياء  ........        (.........سكن الحى مع حسن عالم  -

  ) االحساس –السمع –البصر ........( كان العالم من ذوي االرادة يعاني ضعفا في -

  ................كان سامر ھو حلقة الوصل بين حسن والعالم باستخدام   لغة -

  )  الصينيين   -االشارة    -برايل  (                                                

  ..............علم البيئة ھو العلم الذي يدرس العالقة بين الكائنات الحية في النظام -

  ) العالمي     -الكوني     -البيئي  (                                              

  : اقرأ ثم أجب : ٣نشاط 

ك مشكلة يا أبي ، فصديقي سامر ليس ھنا: سكت حسن وجلس يفكر قليال ، ثم قال(

جاء يوم الخميس ، .يمكنه التحدث بلغة االشارة ، سأطلب منه حضور ھذا اللقاء معنا 

وحسن متحمس كثيرا ، وقد جھز بعض األسئلة والموضوعات ليناقشه فيھا ، دخل 
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بيت العالم فوجدوه أشبه بمعمل صغير واتفق حسن مع سامر ) سامر (األب وحسن و

  ).كون حلقة الوصل بينه وبين العالم فيترجم كل شئ لنا وله على أنه سي

 : صل كل كلمة بما يناسبھا  ) أ

  ) ب)                                                     (ا(                  

  السؤال *                                      ) .............. جھز (معنى -

  العلماء *                                      .........) .....العالم (جمع -

  أعد ) ................                               *حضور (مضاد -

  غياب ) .....................                            *األسئلة (مفرد -

  ....................................................ما الذى اتفق عليه حسن وسامر ؟ ) ب

  .................................................................كيف كان بيت العالم ؟ -٢

  : استخرج من الفقرة السابقة ) ج

  ...........حرف نداء........................*اسم اشارة .............................*حرف عطف -

  ..........................       ......................وبين نوعه  كلمة بھا تنوين*

  .......حرف جر.....................*فعال ماضيا ...................................*ظرف مكان *

كل انسان له اھتمامات وھوايات خاصة ويبحث دائما عن الطرق والوسائل التى -٤

لسابقة عرفنا اھتمامات حسن بالبيئة وكيف  نما ھذا تنمى اھتماماته من القصة ا

  الشغف؟

  .............................................................ما اھتماماتك وھواياتك ؟ *

  .......................................الوسائل واألنشطة التى تنمى ھذا االھتمام والھواية ھى *

........................................................................................  .....................  

  التنوين  :   قاعدة والشرح *

    ا  . (التنوين بالفتح
ً
 )ـاًء  - ةً  -ـةً   - ـ

  التنوین عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر االسم نطقا ال كتابة ویتم التنوین بتكرار
زائدة عن الكلمة ال یتم ) الـ(الحظ أن أى كلمة تبدأ بألف والم *  ضبط الحرف األخیر 

أو اسماء ) الـ (وضع تنوین علیھا  التنوین یكون فقط فى االسم النكرة بدون 
) الشمس –القلم  -اْلكتاب  (أما كلمات مثل )   محمًدا  -قلًما  -كتابًا  ( االشخاص مثل 

 ال یصح أن تنون 
 ضع فتحتین  ولھ أشكال متعددة التونین بالفتح  یتم بو 
  ء(أوھمزة )  ة ( الكلمات التى تنتھى بجمیع الحروف ما عدا التاء المربوطة (

عندالتنوین بالفتحة نضیف ألفا  فى نھایة الكلمة ونضع التنوین ) ءا (یسبقھا ألف 
 على الحرف الذى یسبق حرف االلف مباشرة  

  ح التنوین بالفت   --الكلمة   -:     أمثلة 
               -    شارًعا   **  شارع        -كتابًا            **     كتاب 
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               -   أسًدا  **  أسد          -فصًال              **  فصل 
             -   بنتًا  **  بنت           -عصفوًرا        ** عصفور 

 ---------------------------------- 
 ضیف فیھا ألف فى نھایة الكلمة عند التنوین بالفتح بل نضع التنوین حاالت ال ن

 )اءً   -ةً —ـةً (بالفتح مباشرة على الحرف األخیر 
 اذا كانت الكلمة -١ 

اذا كانت الكلمة تنتھى بتاء مربوطة ومطلوب التنوین بالفتح فاننا ھنا نضع التنوین *
  )  ةً (مباشرة فوق التاء المربوطة مباشرة 

  التنوین بالفتح  -               الكلمة  *
  قریةً  - قریة       -حدیقةً                                         -حدیقة                -
  فراشةً -فراشة    -بقرةَ                                          -بقرة                   -

---------------------------  
مة تنتھى بھمزة وقبلھا الف ھنا نضع التنوین بالفتح مباشرة فوق اذا كانت الكل*

الھمزة وال نكتب ألفا فى نھایة الكلمة أما لو الھمزة ال یسبقھا الف فاننا نضیف الفا 
  ) جزاًء   -جزاء  )   جزًءا  –جزء (
  سماءً *سماء      -جزاًء        * جزاء     -وفاًء       * وفاء        -

----------------------------------------------  
ملحوظة اذا كان االسم ینتھى بھمزة على السطر والیسبقھا حرف األلف ھنا نضیف *

  ألف على الكلمة ونقوم بوضع التنوین على الحرف الذي یسبق األلف 
  مرًءا ***مرء   * جزًءا                      ***جزء    *

بالفتح التنوین على الھمزة ثم وضعنا ألف   ألن  الحظ ھنا أننا وضع عند التنوین
  .الھمزة ھنا لم یسبقھا ألف  

  التنوين بالضم(ٌ ) 

  آخر حرف فى االسم  )فوق (عبارة عن ضمتین توضع على *
-مدرسةُّ -كتابُّ  –بنتُّ   -ولدُّ (الحظ التنوین فقط یكون فى نھایة االسم النكرة  مثل *

  فصلُّ -شارعُّ 
  (ٌ)ع دائرة حول الكلمات التى بھا تنوین بالضم  الحظ واقرأ ثم ض-١
  كرةً   -شبكةٌ   -علمُّ     -صیادٍ   -قلم     -طبیبةُّ –موزُّ -عنبًا   -سكر   –مكتبُّ -

---------------------------------------------- 
  : نون الكلمات التالیة بالضم -٢
  ..............   طاووس  ............       *..ماء  ..................         * شمس      *

  .................صدیق  *    ..............  ضفدع  .................          *سحابة     * 
 --------------------------------------------------------  

  ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده م     
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  (  ٌ )مع وضع تنوين بالضم عبر عن الصورة بالكلمة المناسبة -٣ 

                                                        
........              ..............    ..................   ..............                ...............           ..........  

 ----------------------------                    

  : رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة - ٤

  .........................................................أمطار�                       -الشتاء      –تسقط    - فى -

  ...........................................................نحن                                   - بارعون   -أطباء�  -

 ---------------------------------------------------------------------  

     التنوين بالكسر( ٍ  ) 

  ( ٍ ) الكسر عبارة عن كسرتین یتم وضعھما تحت أخر حرف فى الكلمة  التنوین ب*
  -قلٍم     -لعبٍة      -تلمیٍذ    - موٍز      - تفاٍح     -كتاٍب      -بنٍت      -مدرسٍة     -

  خفاشٍ -نحلٍة  
  تدریبات وأنشطة *  
  ( ٍ) ارسم دائرة حول الكلمات التى بھا تنوین بالكسر -
- ماٍء     -غراٍب   -بلبٌل    - فناٍء   - مدیٍر     -حقیبٍة    - ثورن   -    خشبًا-كراسٍة  *

  منزٍل  
  ( ٍ) عبر عن الصورة بكلمة مناسبة مع وضع تنوین بالكسر - ٢

            .........         ...    .............    …………..      . 
..........  

  :  تدریبات متنوعة على التنوین  بأنواعھ 
  : تخیر االجابة الصحیحة - ١
  ) قطارن  -قطاًرا     -قطاًر   .....................              (ركب أخى -
  ) أغنیةًا    -أغنیت   -غنیةً  أ........................       ( سمعت أختي -
  ) مستشفن–مستشفًى - مستشفیًا   (صغیرا         ..............زار المحافظ -        
  ) وفاًء   - وفاءن   -وفاًءا   ...................          (كرمت المعلمة -        
  )  وجھن   -   وجھً - وجًھا  (  عجیبا      ...................  لون  محمد   -      

  : صل بین كل تنوین والكلمة المناسبة - ٢
  قریة ٌ  *تنوین بالفتح                               -   
  بیتًا *تنوین بالكسر                             -   
  جبلٍ *تنوین بالضم                               -  
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   : التنوين على كل كلمة كالمثال  ضع-٣

 بحًرا  بحرٌ  بحرٍ  بحر 

    أسد  
    خروف   

    تفاحة 
    صفاء 

 
  
 

      جزء   

      -------------------------------------------------------  

  آدم املبتكر                                 

   
لتجميع األشياء  لحبه الشديد) أستاذ كركوب (سنوات ، تلقبه أمه بـ ٩آدم طفل عمره -

الغريبة واقتنائھا ، كالعلب البالستيكية ، والصناديق الكرتونية ، وبكرالمناديل وغيرھا 

  .من األشياء التى في نظر بعض الناس عديمة المنفعة 

، وكان آدم يشعر بالملل الشديد ذات يوم ، خرجت األم من البيت لزيارة صديقتھا -

ة قرر أن يبني مدينة كبيرة متكاملة ، فدخل غرفته وفجأ.  حيث أنھى واجباته المدرسية 

وبالفعل .أخيرا ، حان الوقت الستعمال مقتنياتي المفضلة : وتوجه الى مقتناياته  قائال 

وعندما . بعد مرور ثالث ساعات ، أنھى آدم مدينته التى بھا مبان وحدائق ، وسيارات 

تعجبت األم ) مدينة آدم (التي أسماھا عادت أمه الى البيت قام بمفاجأتھا بمدينته الجديدة 

  .من اآلن سأسميك آدم المبتكر    !ما أروع مدينتك يا آدم : ، ونظرت بانبھار قائلة 

فتحمس آدم وقرر أن يأخذ مدينته معه الى المدرسة ليعرضھا على زمالئه بالفصل ، -

  .ومعلميه ، فسعدوا به ، وتحمس كل منھم لفكرته ، وأرادوا أن يقلدوه 

-----------------------------------------------------------------------------  

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة المعنى الكلمة

  كرھھ       حبھ    العلبة  العلب  أطفال  طفل تنادیھ   تلقبھ      
       دخلت       ت خرج   الشئ      األشیاء  أمھات  أمھ  امتالك    اقتناء   
عدیمة 
 المنفعة 

  - عدوتھا  صدیقتھا    الصندوق  الصنادیق  أساتذة  أستاذ فاقدة  

      بدأ       أنھى     المندیل     المنادیل     البیوت البیت ممتلكات       مقتنیات       
  مدینة  مخترع      مبتكر 

  
 المدرسة

  مدن
  

 المدارس

  واجبات 
  ساعات 

  مبان

  واجب 
   ساعة 

  مبنى

-القدیمة   الجدیدة 
  العریقة

 

  یھدم    یبني   حدیقة   حدائق  الفصول    الفصل       أنجز وأتم    أنھى 
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  ) آدم املبتكر    (أنشطة وتدريبات مذكرة العز على    

  : أكمل الجمل بالكلمة المناسبة من القائمة :   ١نشاط -١

  ) يقلدوه    -المناديل   -آدم      -مدينة –كركوب (                             

  ..........................تحمس زمالء آدم لفكرته وأرادوا أن -

  .لحبه الشديد لتجميع األشياء الغريبةواقتنائھا................أستاذ (تلقب األم ابنھا آدم بـ -

  .كبيرة متكاملة ........................... قرر  آدم أن يبني -

  ...........عادت األم الى البيت وقام آدم بمفاجأتھا بمدينته الجديدة التى أسمھاھا مدينة  -

  ..................يحب آدم تجميع واقتناء األشياء الغريبة كالعلب البالستيكية والصناديق -

----------------------------------------------------------------- -----  

  : أمام كل جملة بما يناسبھا ) خطأ (أو كلمة )  صواب (ضع كلمة :  ٢نشاط-٢

  (              ) آدم طفل عمره عشر سنوات تلقبه أمه بنجم الغناء               -

  (            ) يحب آدم تجميع واقتناء األشياء الغريبة مثل العلب البالستيكية-

  (          ) ا الى السوق                            خرجت األم ذات يوم من بيتھ-

  (           ) كان آدم يشعر بالفرح عندما أنھى واجباته المدرسية             -

  (            ) جھز آدم مدينته التى بھا حدائق ومبان وسيارات                -

  : تخير االجابة الصحيحة مما بين القوسين -٣

  كركوب................ آدم الشديد لتجميع واقتناء األشياء الغريبة تلقبه أمه بـبسبب حب -

  ) مھندس     -تلميذ     -أستاذ   (                                 

  )الكرتونية-المعدنية–الخشبية ....( من أمثلة األشياء التى يحب آدم تجميعھا الصناديق -

  الفائدة ................. عھا واقتنائھا في نظر بعض الناس األشياء التى يقوم آدم بتجمي -

  ) شديدة    -عديمة  -كبيرة   (                                           

  )المبتكر–العبقري  -الفنان  .......( انھرت األم بعمل آدم وقالت من اآلن سأسميك آدم -

لحبه الشديد ) أستاذ كركوب (قبه أمه بـ سنوات ، تل٩آدم طفل عمره :  (اقرأ ثم أجب -٤

لتجميع األشياء الغريبة واقتنائھا ، كالعلب البالستيكية ، والصناديق الكرتونية ، 

  .) وبكرالمناديل وغيرھا من األشياء التى في نظر بعض الناس عديمة المنفعة 

  ..............................................معنى  فاقدة : ھات من الفقرة السابقة )ا

  ..............مضاد حبه-..............مفرد أطفال .........................جمع الصندوق -

  .............................................ولماذا ؟ )  آدم (بم تلقب األم ابنھا -١) ب

............................................................................................................  

  ....................................................................ماذا بنى آدم ؟ -٢

  : ضع كل كلمة في مكانھا المناسب )  ج

  ) آدم –عديمة -الناس  -من  -األشياء   -أمه   -و    -التي   (             

  : ......................اسم موصول –......................              : .....اسم انسان -

  ...................كلمة تنتھي بتاء مربوطة –: ...........................       حرف جر  -
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  :......................كلمة بھا الم شمسية –: .......................     حرف عطف -

  ........................كلمة بھا الم قمرية–.......................  ء الضمير كلمة بھا ھا-

 ------------------------------------------------------------------------  

  : ركن القواعد 

  : أكمل كل جملة باسم االشارة المناسب -١

  عاملتان وفيتان ..................   -        فتيات مھذبات              ........................-

  أطباء بارعون ......................-بحار واسعة                     ........................  -

  الحارس يقظ ....................-رجالن مخلصان                        .................-

  مثمرة                        شجرة ......................-

  ) استفھام   –نداء   -تعجب  -نھي  –أمر : ( حدد نوع كل أسلوب  -٢

  .....................................متى نزور جدتى في الريف ؟ -

  .   ............................................شجْع نادى الزمالك مدرسة الفن -

  .............................................ز فريقك يا محمد  ، مبارك فو-

  ..........................................ال تتعاون مع األشرار    -

  .......................................   !ما أجمل فوز الزمالك فى المباراة على األھلى  -

  : ده كالمثال استخدم أسلوب األمر واطلب من زميك عمل ما تري-٤

  احفظ القرآن يا أحمد *   اطلب من أحمد أن يحفظ القرآن      -

  .استقبلى الزمالء يا ريتاج **  اطلب من   ريتاج أن تستقبل الزمالء  -

  **.........................................................اطلب من عامر أن يشرب الحليب  -

  **.................................................السوق  اطلب من شيماء أن تذھب الى-

  **.....................................................اطلب من عادل أن يعطف على األيتام -

  **............................................................اطلب من سماح  أن تعلق الصورة -

  : حول كالمثال -٥

  !ما أجمل العلم *  ----العلم جميل  -

  *.........................................---امكتب صغير -

  *................................................---- الھدف رائع -

  *.............................................----الوطن عزيز -

  .......................................*.............---- البحر واسع -

  *...................................................----البحيرة ضيقة -

  حروف اجلر *:          اعدة والشرح ق *
  .الحظ أن حروف الجر  ال تدخل اال على االسم  و الكلمة التى تلیھا مباشرة دائما اسم*
  : لة بمعنى تأتى مستقلة عند الكتابة مثل حروف الجر نوعان حروف منفص*
  )    عن    -الى   –في –على –من ( 
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  حروف جر متصلة بمعنى البد عند الكتابة أن تتصل بالكلمة التي تلیھا مباشرة مثل  *
  ) .الالم ( ل      –الكاف (كـ      -الباء   (ب  ( 
  :  حروف الجر مع األمثلة *
  التین  مننصنع المربى   -الجبن                منللبن نأخذ  ا  -)   :    من  (  -١
  الخشب  منصنع النجار الكرسي - صدیقي                        منأخذت الكتاب   -

--------------------------  
  .الغابة  فيتعیش الحیوانات - الملعب            فيالحكم یقف  -)   :  في ( -٢
  السلة  فىوضعت الفاكھة  -                المصنع        فيشاھدت أبي -

-----------------------  
  الغصن  علىشاھدت العصفور  -یمشیى الرجل على الرصیف         -)       على (-٣
  .المائدة  علىوضعت أمى األطباق  - الحائط                        علىعلقت الصورة  -

---------------------  
  .األشرار  عنابتعد  - الفضاء               عنرأت قصة مثیرة ق-)      عن (-٤

-----------------------  
  .صاحبھا  الىسلمت األمانة - السوق                الىذھبت أمي  -)   الى (-٥

-----------------------------  
بشرط  من حروف الجر المتصلة التى تتصل بالكلمة التى بعدھا**  بـ    )  الباء (-٦

  : تكون زائدة عن أصل الكلمة  
  .لكرة بالعب الطفل -القلم                      بكتب أخي  -
  لسكین باجزر یحب أبي أكل ال–.       االبرة   بتخیط أمى الثوب -

----------------------------  
بعدھا  من حروف الجر المتصلة التى تتصل بالكلمة التى)   : كـ    -ك  )  (الكاف (-٧

  بشرط تكون زائدة عن أصل الكلمة  والكاف حرف جر یفید التشبیھ 
  .القمر كالبنت جمیلة - النمر                 كشاھدت قطا -

-----------------------------  
  : حرف جر متصل )   :  لـ )   ( الالم (-٨
  ن ھذه الجوائز للفائزی-لفقراء                        لقدمت الطعام -

----------------------------------------------  
ھذه )  أو  -ان  -بل    -لكن -و  -ثم  -مع  (   ھناك بعض الكلمات مثل  :  ملحوظة  *

  .الكلمات لیست حروف جر   حتى ینتبھ التلمیذ وال یخطئ   

  تدريبات وأنشطة على حروف اجلر *

  : ارسم دائرة حول حرف الجر في كل جملة -١

  .ذھب الصياد  الى البحر في الصباح  -

  .تلعب أختى بالدمية مع صديقتھا -



 

 ٨٤

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

  .صنع الخباز الخبز من الدقيق وحفظه بعيدا عن الحشرات -

  .رأيت البرتقالة كالكرة –.      أعطى المدير الھدايا   للمتميزين   -

  .وضع التلميذ الكتاب على الرف -

  : لمجموعة وضع خطا تحتھا حدد  الكلمة المختلفة التى ال تنتمى ل-٢

  فوق   - على        -أمام       -بين    -*

  عن    -الى       -مع     -في   *

  ظھرا    -مساء  -صباحا     -من  *

  احترمي    -اسمع  -اشرب     -العب   * 

  يقول    - تنام    -يذھب    -يرجع  *

  :  أكمل كل جملة بحرف الجر المناسب -٣

  دودة القز .........نصنع الحرير –.                    ابنھا .............  ...نادت األم -

  .الزقازيق............سافر محمد -المرمى                  ...........استقرت الكرة -

  .ـالفھد........الكلب يسرع فى الجرى –.                ـالقلم ...........يكتب الطالب -

  . عالم البحار .................حكى شاھدت فيلما ي-

  .ـلمشجعين......أھدى الزمالك الفوز – 

  : تخير االجابة الصحيحة من بين األقواس -٤

  )  في    -الى    -على  (   الحصان   ................ ركب الفارس -

  ) في    - عن     -من  (  السماء     ................حلقت الطائرة -

  )  الى    -عن    -بـ  (     قصة  كفاح جدي ..............حكى أبي -

  ) عن      -كـ     -بـ   ( ـمنقاره                   ............التقط الھدھد  الحب -

  ) على    -من    -فى  (   أمھا           ...............المعجون )  ايمان (أخذت -

  .وضع خطا تحت حرف الجر بعد الترتيب مع: رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة  -٥

  ...............................................أخي       -في   -تدرب    -النادي  -

  .........................................الجائلين  –ال    -تشتر   -من  -الباعة -  -الطعام  -

  ...............................................العصفور   -الشجرة    -العصفور    - على  -

--------------------------------------------------------------------------  

   متجر النفايات*                                            

  

في مدينة الفيوم ، قام بعض - 

المواطنين بمبادرة ايجابية 

م للحفاظ على نظافة مدينتھ

فلم يعد مصير النفايات ھو سلة المھمالت ، بل قاموا بافتتاح متاجر 
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لشراء النفايات من سكان المدينة ، ثم يقوم كل متجر لنقلھا الى 

مصانع ليتم فرزھا لمواد ورقية وبالستيكية ومعدنية ، وتحويلھا الى 

مواد جديدة ، وتسمى ھذه العملية اعادة التدوير ، أصبح لمتاجر 

دور ايجابي كبير ، حيث قلت النفايات بشكل واضح ، النفايات 

لذلك تعد تجربة اعادة . وانخفض مستوى التلوث في المدينة كلھا 

التدوير بمدينة الفيوم مثاال واضحا لقدرة االنسان على الحفاظ على 

  .البيئة 
 ------------------------------------------------------------------  

 المضاد الكلمة المفرد الكلمة جمعھا الكلمة نىالمع الكلمة

  سلبیة       ایجابیة     المواطن   المواطنین  متاجر  متجر  السكان   المواطنین       
-قذارة نظافة     النفایة  النفایات    مدن  مدینة  اقتراح     مبادرة    

        تلوث
  -  بیع   شراء     ساكن  سكان   مبادرات مبادرة  القمامة    النفایات 

- سالت  سلة  محالت         متاجر 
    سالل

      قدیمة       جدیدة     مصنع مصانع 

  فرز  
    
 قدرة   -

  تصنیف 
  
 طاقة -

  العملیة 
  

 دور

  العملیات 
  

 أدوار 

  مواد
 

  مادة 
 

–زادت     قلت 
  -كثرت 

 
-عجز     ة قدر    أشكال     شكل  مفید- حسن  ایجابي 

   ضعف

  ) متجر النفايات     (أنشطة وتدريبات مذكرة العز على    

  : تخير االجابة الصحيحة من بين األقواس -١ 

  ...............قام بعض المواطنين بمبادرة ايجابية للحفاظ على نظافة مدينتھم في مدينة -

  )  الفيوم  -السويس  -اقوس  ف(                                                      

  من السكان ...............قام المواطنون بافتتاح متاجر لشراء-

  )  األطعمة   -المالبس    -النفايات  (                                                         

  ليتم فرزھا .......................يقوم كل متجر بنقل النفايات الى -

  ) مستشفيات   -مصانع   -نوادى   (                                                               

  )معدنية -مطاطية -خشبية...............(  يتم فرز النفايات الى مواد ورقية وبالستيكية و-

  )التحصيل–اعادة تدوير  –الفرز ..(تحويل النفايات الى مواد جديدة ھذه العملية تسمى -

  )ايجابي-سيئ –سلبي (كبير فى الحفاظ على البيئة .......أصبح لمتاجر النفايات دور -

  )النظافة-الجمال–التلوث ........( بعد اعادة تدوير النفايات في المدينة انخفض مستوى -

  : استمع الى القصة ثم أكمل -٢
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  ) سكان –ورقية  -متاجر    -الفيوم    -تدوير    -مصانع      -النفايات   ( 

  : ...............................................اسم المدينة -

  ..............................لشراء.....................مبادرة المواطنين ھى افتتاح -

  المدينة ....................من 

  وبالستيكية.....................مواد ليتم فرزھا ل.........................يتم نقل النفايات الى *

  ..........................................تسمى ھذه العملية اعادة *

 ---------------------------------------------------------------  

 :  اقرأ ثم أجب   -٣

ثم يقوم كل متجر لنقلھا الى مصانع ليتم فرزھا لمواد ورقية وبالستيكية ومعدنية ،  (

وتحويلھا الى مواد جديدة ، وتسمى ھذه العملية اعادة التدوير ، أصبح لمتاجر النفايات 

  ) دور ايجابي كبير ،

  ...............مفرد متاجر..............................*معنى القمامة : *ھات من الفقرة )ا

  ...............................مضاد قديمة ..............................*جمع مادة -

  ...........................................................لماذا يتم نقل النفايات الى المصانع ؟ ) ب

  ما اسم المدينة التى قام سكانھا بھذا العمل الرائع ؟ -٢

................................................................................................  

 ............................................ما رأيك في ھذه المبادرة ؟  -٤

  ھل تحب عمل مثل تلك المبادرة في بلدك ؟  وما اقتراحك لنجاحھا ؟ -٥

...............................................................................................................  

  : استخرج من الفقرة السابقة ) ج

  .............................فعال مضارعا .............................*حرف عطف -

  .............................كلمة بھا مد بالواو واكتب الحرف الممدود-.............حرف جر -

  ................................وبين نوعه  تنوين.........................كلمة بھا الم شمسية -

  ...............................كلمة بھا تاء مربوطة -................................اسم اشارة -

  ماذا أكون  ؟  :   اللغز والطفل الشطور 

أشتھر بالمعالم السياحية الكثيرة أھمھا .أنا مدينة ومحافظة أقع في صعيد مصر -

واقي وبحيرة قارون  مؤخرا قام سكانى بعمل مبادرة جيدة بجمع النفايات للحفاظ الس

  .....................................على نظافتى ونظافة البيئة   ؟   أنا اسمى مدينة ومحافظة 

  .ممتاز بارك هللا فيك اجابة صحيحة تستحق شكوالتة من ماما مكافأة لك ----------- 

  حروف العطف  *               قاعدة والشرح  
  )  فـ  (الفاء /   أو    /   ثم  )    /  و(الواو  (  حروف العطف  ھى -
دائما ما یحدث  لخبطة شدیدة عند اكمال الجملة بحرف عطف  تعالوا معا بطریقة *

  : سھلة وواضحة وبسیطة نتعرف على وظیفة وعمل كل حرف عطف باألمثلة 
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  : عطف یفید الجمع بین شیئین بدون ترتیب  حرف)   و(  الواو    - ١
  . أحب  أبي وأمى *  

ھنا حرف عطف أفاد الجمع بین حب األب واألم بدون ترتیب  )  و(الحظ الواو (    
  .فأنا أحب أبي وأمى معا 

  ..تفضل سماح من األلوان األخضر  واألبیض  *
  .ذھب  محمد  وایمان  معا  الى المدرسة  -

  . التفاح والموز والعنب:  ھة من أمثلة الفاك* 
بمعنى حدوث أمرین : حرف عطف یفید الترتیب مع التراخي  ) : ثم(- ٢

  .بینھما فترة زمنیة ووقت طویل 
  .زرع الفالح القمح فى شتاء ثم حصده فى الربیع -
  .زرت بیت جدى ثم تناولت طعام الغذاء -
  .ذھبت أمي الى السوق  ثم جھزت الطعام -
  مدرسة  صباحا ثم عاد ظھرا سار أخي الى ال-
  .سافرت الى أسوان ثم  سافرت الى األقصر -
  .حرف عطف یفید التخییر بین شیئین أو أمرین الختیار أحدھما )  : أو (- ٣
  ھل تحب  الریاضة أو الموسیقى  -
  یحب أخي أن یكون في المستقبل مھندسا أو طبیبا -
  .أو اللون األحمر  أعطانى صدیقي ھدیة وعرض اختیار اللون  األبیض -
حرف عطف یفید الترتیب بین أمرین مع السرعة  ویربط : فـ   )   الفاء(- ٤

  : بین جملتین أحدھما سبب في األخرى 
  .توقف القطار  فركب الناس   -

الحظ أنھ بمجرد وقوف القطار یركب الناس بسرعة  وأن نتیجة توقف 
  .القطار ركوب الناس   

  شر الذباب یلق الناس  القمامة فینت-
  .فتحت أمى النافذة فأصبح الجو لطیفا -
  شاھد أخى طفال یغرق فاتصل باالنقاذ -

  : وأنشطة تدریبات 
  : حدد حرف العطف فى كل جملة وارسم حولھ دائرة - ١
  .الزمالك  واألھلى من أندیة الكرة المصریة -
  سمعت آذان  المغرب توضأت فصلیت   -
  بز  ذھبت الى المخبز  ثم أحضرت الخ-
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  العلم  أو المال  ؟ : أیھما األفضل -
 -----------------------------------------------------  

  : أكمل كل جملة بحرف عطف مناسب - ٢
  رجع بعد أسبوع ...................سافر أبي الى القاھرة  -
  .االخالص من الصفات النبیلة ............الصدق -
  .ـفتحتھ أمى  .............دق جرس الباب -
  .القطار .................عند السفر أركب الطائرة -

 --------------------------------------------------------------  
  : حدد الكلمة المختلفة التى ال تنتمى للمجموعة - ٣  
  من      -و    - أو   - ثم   -
    أین    - متى    -فـ     - ھل -
  قال    -نام    -دخل     - اشرب  -

 ---------------------------------------------------  

  منوذج كتابة رسالة اقرتاح                                 
  : اقرأ وضع الكلمات فى المكان المناسب  (   
  –جمل ختامیة    –االقتراح    –الجملة االفتتاحیة  - التاریخ     -  المشكلة(  

  )  اسم المرَسل الیھ    -أثر تنفیذ االقتراح   -ل     اسم الُمرسِ -   
    

 م ٢٠٢٠أكتوبر ٢٠.............................    -
 .الى السید صاحب مصنع السماد ...............................:   -
 .بعد التحیة والسالم ................................  :   -

من مروري بجانب مصنع السماد  وشاھدت العدید أكتب لكم ھذه الرسالة بعد *    
  النفایات من مخلفات المصنع وھذه النفایات تضر البیئة وتزید من التلوث 

                                                (.......................................... )  
الھا الى مصانع اعادة أقترح علیكم سیدى الفاضل جمع المخلفات والنفایات وارس*

  ( ..............................................)              التدویر                     
  
  ان شاء هللا عند تنفیذ االقتراح نحافظ على بیئتنا وتصبح نظیفة وجمیلة *

                                          ............................. ) (...................  
 مارم جزیل الشكر واالحتفى النھایة لحضرتك ....... )................ (........  

  .) ..............( .....................محمد  عزازى عبده        : من التلمیذ  
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  : تدریبات وتقییمات عامة على المنھج من مذكرة العز  
  : التقییم األول *
  : بعد االستماع للقصة اقرأ وأجب )  أخاف من العدوى  ( من موضوع- ١
یوسف یعاني نزلة معویة بسبب تناولھ طعاما ملوثا ، وھذا المرض ال : قالت األم (

  .ینتقل الى أحد بالمخالطة ، فال ضرر من زیارتك لصدیقك یوسف  
 ----------------  

  ...............:..............مفرد أطعمة -:ھات من الفقرة السابقة )ا
  :............................معنى أذى :..........................*مضاد العزل -

  .....................................................ماذا یعاني یوسف ؟ولماذا ؟ -١)ب
  .......................................ھل ھذا المرض ینتقل بالمخالطة ؟ - ٢
ذا تفعل اذا أصیب صدیقك بمرض غیر معد  ؟ ما- ٣

.................................................................................  
  ...............................كلمة تنتھى بتاء مفتوحة -:استخرج من الفقرة ) ج
  ...................... ماضیافعال...............................  *كلمة بھا تاء مربوطة -
  ...............فعال مضارعا ...................  *  كلمة بھا حرف ینطق وال یكتب *-
  ..............حرف جر ...................................*كلمة بھا تنوین وبین نوعھ*
  .............م قمریة ال.............................*كلمة بھا مد وبین الحرف الممدود *
  ...........................أسلوب نفي :......................................*اسم انسان *

 -----------------------------------------------------------------  
 :اقرأ ثم أجب ) أدواتي الشخصیة (من قصة   )٢

أنا أغسل أسناني كل صباح ومساء ، فرشاة األسنان ، ھل ھى مھمة ؟ بالطبع ف(
حتى ال تتسوس ، منشفتى مھمة بالتأكید فاألفضل أن یستخدم كل واحد منشفتھ 

  : للوقایة من األمراض ومنعا للعدوى 
  :صل كل جملة بالكلمة المناسبة )١
  منشفتي -                )   منشفة  (معنى *
  فرش-  ) األمراض (مفرد*
  فوطة -                  ) العدوى (معنى *
  ھل  -                    )فرشاة (  جمع*
  المرض -  أداة استفھام  *
  انتقال األمراض -ضمیر متكلم                         *
  أنا - كلمة بھا یاء الملكیة                 *
  .................................................ما أھمیة فرشاة األسنان ؟ -١)ب
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  ...................................لماذا یجب أن یستخدم كل واحد منشفتھ ؟ - ٢
.................................................................................  

  ..............................أسلوب استفھام : *استخرج من الفقرة السابقة ) ج
  ................كلمة بھا الم قمریة .........................*..كلمة بھا ھاء الضمیر -
  ..............مدباأللف ..............حرف عطف ..........................*حرف جر -

 ---------------------------------------------------------------------  
  " صحتنا سر سعادتنا "من نشید - ٣
  ال تعجل               انى موصیك فال ترحل   یا صاح تمھل-
  صحتنا سر سعادتنا                    بنظافتنا تصبح أفضل -
  ...............مضاد مرضنا ......................*معنى صاحب : ھات من النشید ) ا

  ......................حرف نداء ...............................*مفرد أسرار *
  ...............................أسلوب نھي ...........................* فعل أمر -

  ...........................................عنوان ھذا النشید : * أكمل ) ب
  ........................................ماذا طلب الشاعر من صاحبھ في البیت األول ؟ *
  : أمام كل جملة بما یناسبھا ) ×( أو(/)  ضع عالمة ) ج
  (       ) صحتنا  سر سعادتنا                                          -
  (      ) نظیف الوجھ ھو األقبح                                      -
  (       )  احفظ أثوابك قذرة في الملعب                                -

  :لمختلفة فى كل مجموعة وارسم حولھا دائرة حدد الكلمة ا
  مدینة    - قالت    -حدیقة    - مدرسة   -
  نعمات   -حشرات   -بنات    -زرافة  -
  مھندسة    - منبھ    - فواكھ     -وجھ  -
  : األسالیب والتراكیب *
  :أكمل كل جملة بالمناسب من كلمات القائمة -

  )تاءمفتوحة     -تاءمربوطة     -ربوطةھاء م(                               
  ...................نامت .....................    *وجھ  ..................      *غزالة  *
  ....................طبیبة .......................   *بیت  .....................      *میاه *
  : حول كالمثال -
  ال تشربي الماء المثلج ****    ال تشرب الماء المثلج*

  ****.......................................ال تركب الحصان السریع * 
  ******.............................................ال تھمل فى الواجب *



 

 ٩١

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

  *******..................................................ال تلوث ماء النھر  *
  : صواب فى الجمل التالیة من بین األقواس تخیر ال*
  ) ارحموا   - ارحم  - ارحمي   (  الحیوان      ........................یا سامح  -
  )  تترك –تتركوا   -تتركي ( القمامة أمام البیت   .................ال ) ریتاج (یا -
  )  أمر  -عجب  ت- نھي  ......   (ال تأكل من أطعمة الشارع   نوع األسلوب -
  ) ال  - ماذا  -أین  .   (     تسرفي فى تناول الحلوى یا جودي..............-
  ) أمي –صدیقي   - أختي  ...................            (  تعاوْن مع جیرانك یا -
  ) استفھام   - نھي    - أمر   ..............( نوع األسلوب  .  نظْف  الشارع  -
  :ت بالكلمة المناسبة التى تعطى المعنى المناسب أكمل الالفتا- ٥
  ...........................في الصباح و.........................اغسل وجھك بالماء و-
  .فیھا مع أحد ..................... وال ...........................  استخدم  أدواتك -

  .....................باستخدام الفرشاة و.............................حافظ على نظافة 
  : استخدم فعل األمر من األفعال التالیة مع وضعھ في جملة كما بالمثال *
  فعل مضارع                   األمر                   الجملة -
  ازرع الورد -ازرع                  -             ----- یزرع       
  ...............        *................................-            یدخل               -
  .................       *..........................................یشكر                          -
  ............................     * ...............................یسكن                       -
  .......................      * ....................................یرحم                     -

  : التدریب الثاني 
  ) األطعمة البحریة (من موضوع - ١
ما ھذا الذي بداخل صحن األرز ؟   فوجدت بعض األصداف لونھا : صاح مروان -

  لح البحر وھو غني بالفیتامینات والمعادن قال أسامة ھذا ب. أسود تخرج من األرز 
  : صل كل جملة بالمناسب لھا  )  ا

  مروان *                          أداة استفھام -   
  ھو*                             فعل ماض  -     
  صاح *  اسم اشارة -   
  و *حرف عطف                               -
  ما *                              ضمیر غائب -
  .ھذا *                               اسم انسان  -  

  ........................................ماذا كان بداخل صحن األرز ؟ وما لونھا ؟ )ب
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  .................................................................ما أھمیة بلح البحر ؟ - ٢
  ..................................كلمة بھا الم قمریة : *من الفقرة استخرج ) ج
  .......................اسم موصول ......................................*مد باأللف-
  ............كلمة تنتھى بتاء مفتوحة .................................*أسلوب استفھام *

 --------------------- ---------------------------------------------  
  ) طبق الطعام (من قصة - ٢

نظرت األم الى الطبق مبتسمة ، وقالت اآلن یا خالد،تستطیع تناول طعامك 
  ) وخضراوات ، كربوھیدرات، لحوم : المتكامل بالھناءوالشفاء، ھذا طبق متكامل 

  ......................... مضاد مبتسمة......................*جمع الطبق )ا
  ....................مفرد لحوم ............................*معنى تستطیع *-

كیف نظرت األم الى الطبق ؟وماذا قالت البنھا خالد ؟ ) ب
......................................................................................................  

  ...............و...................كربوھیدرات و: ھذا طبق متكامل : أكمل - ٢
  : استخرج من الفقرة السابقة ) ج
  ..................................اسم اشارة .............................*ظرف زمان *
  ........فعل ماض...*...............الحرف الممدود ................كلمة بھا مد بالواو -
  ................حرف جر ......................................*جملة فعلیة *

 ---------------------------------------------------------------  
  )الھرم الغذائي(من موضوع- ٣

تشمل البروتین المختلف كاللحوم والدجاج ، والسمك :المجموعة الثالثة (
  ) ولیات وھى مھمة لبناء العضالت  والبق

  ..............معنى تحتوى..................*مضاد ھدم :*ھات من الفقرة السابقة )ا
  ....................جمع العضلة ......................*مفرد المجموعات *
  ....................ما األطعمة التى تحتوى على بروتین ؟ وما أھمیتھا للجسم ؟) ب

............................................................................................  
  : اقرأ ورتب لتكون جملة مفیدة - ٢
  األطعمة –یوضح  - ھو  - الھرم    - أنواع    -دلیل      - المختلفة  –الغذائي -

...........................................................................................  
  
  ..............................................طعام     - غیر     -ھذا     - متكامل  -
  ....................................................قطعة - خالد   - من   –أخذ - اللیمون  -
  ) الفوز الحقیقي ( من قصة االستماع - ٤
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ر من التدریب المستمر ومتابعة التزام كل فرد من أعضاء الفریق وبعد شھ
  )بالبرنامج التدریبي ، وصلت الفرق للمستوى الذي یؤھلم لالشتراك في البطولة 

 : تخیر االجابة الصحیحة من بین األقواس  ) أ
  ) عضویة  -عضوة   - عضو   )  ..................    (  أعضاء (مفرد  -
  )البطوالت –األبطال  –البطالت .....................  ( ) ..البطولة (جمع -
  ) الغائب  –المتوقف  -الحاضر  ) .......................(  مضاد المستمر -

  متى وصلت الفرق للمستوى المؤھل لالشتراك في البطولة ؟ ) ب
...............................................................................  

  : ضع كل كلمة فى مكانھا المناسب ) ج
  ) عادل    - الفریق   - ھذه     -التى  -ثم      -ھو         -بعد   -قام  (     
  :........................فعل ماض : .......................           *اسم انسان *
  .............میرغائبض......................    *كلمة بھا حرف ینطق وال یكتب*
  ....................حرف عطف...........................           *ظرف زمان *
  ...................اسم موصول .....................         *كلمة بھا الم قمریة *

  األسالیب والتراكیب 
  صنف الكلمات حسب الحركات القصیرة  والحركات الطویلة - ١
) نجار -سمك –ھدیل  –قرون - بحر     -نمر     - سماء    -عبیر    -فصل  (   
  كلمات بھا حركات طویلة* كلمات بھا حركات قصیرة                            *–
-                        ......................................- ................................  
-...............                         .....................-...................................  
-....................................                        ...................................  

...............                    ..............................................................  
  )       !ما أعذب ماء النھر :       (  اقرأ وأكمل - ٢
  ...........................الجملة تعبر عن أسلوب *

  .......................بدأت الجملة بكلمة 
  ...........................انتھت الجملة بعالمة ترقیم ھى -
  : ثال استخدم أسلوب التعجب كما في الم- ٣
  !ما أطول الزرافة **********  الزرافة طویلة   -
  **********........................................التمساح ضخم  -
  **********......................................القلعة قدیمة    -
  **********  .....................................الشاى ساخن   -
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  ******...............................................عمیق البحر -
  *****...................................................الفناء واسع *
  :أكمل كل جملة باسم اشارة مناسب - ٤
  .شمس بعیدة جدا  ...........................   -*
  .ان مزارعان نشیط............................. -*

  .مصریون شرفاء*...........................
  .طالبتان ماھرتان *.......................

  .العب محترف *........................  
  : حول كالمثال - ٥
  سبحت أختي   فى الماء    ---- تسبح  أختى في الماء    -
  الطائرة في الجو .........   ---- تحلق الطائرة فى الجو   -
  ...........................................----- تغسل أمي األطباق    -
  ...............................................----- تسقي البنت الورد    -
  ...................................................---- تشترى الطفلة الخبز  -
  رع صنف األفعال التالیة الى ماض  ومضا- ٦

  )صام–تصلي   - شاھدت   - یذھب      -تحب      - أكل     -مارست     - یتدرب  ( 
  :  ...................  ....................  .................. ....................فعل ماض  *
  ..........:.................  ......................  ...................  .......فعل مضارع *
  : حول الجمل من زمن  الماضي الى زمن المضارع كما بالمثال - ٧
  .یرحب المعلم بالتالمیذ  **  رحب  المعلم بالتالمیذ -
  ***..................................شرب أبي الحلیب      -
  ***.....................................رجع العامل من المصنع -
  ****.............................................حلوى       جھزت األم ال-
  ****..........................................عطفت البنت على الفقراء -
  : صنف الكلمات الى كلمات تنتھى بیاء المد وكلمات تنتھى بألف لینة - ٨
  ) عنوانِي - بنَى   - دنِي  یفی- رأى     -راِمي      -فاِدي     -مَشى      -َھدى     ( 
  كلمات تنتھي بألف لینة*كلمات تنتھي بیاء المد  المكسورة              *
-                    ....................................-....................................  

                  ......................................-.................................  
-               ........................................-...................................  

...........................................               ........................................  
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  : أكمل كل جملة بظرف مكان مناسب - ٩
  .الدبابة .................ركب الجندى -     .التالمیذ   ...................  المعلم وقف -
  الماء ...............رأیت السمكة -    المنزل والشارع ....................تقع الحدیقة -
  .مصر  .......................مدینة االسكندریة -

  . ) ت حبيیا محمد ، أن:       ( اقرأ وأكمل   -١٠
  : ..............................الجملة تعبر عن أسلوب -
  ................االسم المنادى ............................    * أداة النداء فى الجملة  -
  ........................عالمة الترقیم التى انتھت بھا الجملة -

  : أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة -١١
  ) وسط  /   نداء   /   یا    /    قائد     .      /     (   

  ........یا أبي ، كم أنت رحیم   -الملعب           ...................وقف الحكم -
  .مصر ، لك السالم والتحیة............یا  - عالم البیئة أنت مبدع           .............-
  ........................ألسلوب نوع ا.  أنت رمز المحبة یا جدتي  -

  :حول من المفرد الى الجمع كما بالمثال -١٢
      تلمیذات ***  تلمیذة * صیادون                            **** صیاد 
   عاملة  ***......................                     *مطرب..................*** 
   مھندسة .                       ****.....................رسام.............**** 
  طبیبة ***...........................                    *فالح.................**** 

 -----------------------------------------------------------  
  : أكمل كل جملة بالظرف المناسب  -١٣
  )  أسبوًعا    -شتاًء     -لیًال    -  ظھًرا    -صباًحا     (     
  .مع أسرتي فى المصیف .................قضیت -
  ........................ینزل المطر بكثرة -......................    الفطار أتناول طعام ا-
  .................عادت أمى من السوق –      .....................   یظھر القمر -

  : ستخدم عالمة الترقیم المناسبة فى كل جملة مع االختیار من القائمة ا-١٤

  ) ؛      - .        -   ! -،       -:         -  ؟      (          

  ...............  ما أنقى مشاعر المصریین   -
  ......................كیف  حالك  -
  ..................... لتحضر الطعام........   ذھبت أمى الى المتجر -
  .....وھو لكل المصریین .........مصر وطن عظیم .........    قال المعلم -
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  لمزيد من المذكرات انضم لرابط جروب الفيس التعليمى 

https://www.facebook.com/groups/522440864764630/ 

  أو جروب الواتس تالتة  ابتدائى  أو جروب تالتة  ابتدائى على تليجرام 

من يريد االشتراك فى جروب واتس أو تليجرام يرسل رسالة على رقم 

٠١١١٤٦٩٥١٤١  

  فى خدمة الجميع للرد على أى سؤال أو استفسار 

**********************************************  

    ١٠٦٥٧٩٢٧٦٦٠م           ٠١١١٤٦٩٥١٤١م 

  لمزيد من المذكرات انضم لرابط جروب الفيس التعليمى 
https://www.facebook.com/groups/522440864764630/ 

  عزازى عبده  –جروب تالتة   ابتدائى جميع المذكرات عربى ولغات  

  الرابط 
https://www.facebook.com/groups/901783809976603/ 

  أو جروب الواتس تالتة  ابتدائى  أو جروب تالتة ابتدائى على تليجرام 

من يريد االشتراك فى جروب واتس أو تليجرام يرسل رسالة على 

  ٠١١١٤٦٩٥١٤١رقم 

للرد على أى سؤال أو استفسار اى معلم يريد  فى خدمة الجميع

النقاش في أى سؤال تحت أمره أى ولى أمر يريد السؤال 

  .واالستفسار عن أى شئ تحت أمره 
 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

تكم حول المذكرة ھل ان شاء هللا فى انتظار األراء وتعليقات حضرا

أستمر فى العمل واالعداد رغم التعب والجھد والمشقة ويعلم هللا مدى 

التعب واالرھاق  المذكرة متوفرة ومتاحة للجميع للعمل منھا السادة 

المعلمين وأولياء األمور والمدارس الخاصة والحكومية ولكن من 

فى المحتويات يستخدمھا يستخدمھا ويستفيد منھا كما ھى بدون أى تغيير 

أو امسح االسم وأشھد هللا أننى لست مسامحا ألى أحد يقوم بتغيير اى 

شئ فيھا ونسبھا الى نفسه زورا وبھتانا وعند هللا تجتمع الخصوم ألن هللا 

وحده العالم بمدى ما أعانيه من تعب ومشقة العدادھا وتنسيقھا بالجلوس 

متوفرة للجميع للعمل بھا  ليالي كاملة أمام الكمبيوتر  مرة أخرى المذكرة

https://www.facebook.com/groups/522440864764630/
https://www.facebook.com/groups/522440864764630/
https://www.facebook.com/groups/901783809976603/


 

 ٩٧

–فاقوس   ٠١١١٤٦٩٥١٤١م ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦ معلم مرحلة ابتدائیة –عزازى عبده محمود العوضى 
 شرقیة

  م٢٠٢٠ب ترم أول ٣عربي صف -ذكرة العزم

واالستفادة منھا كما ھى بدون اى تغيير والمذكرة حتى االن جھد متواضع 

التوفيق والسداد من هللا وحده   -أرجو أن تنال االعجاب وتحقق الفائدة 

وفى خدمة الجميع للرد واالستفسار وأعتذر عن أى خطأ غير مقصود 

السادة المعلمين أو أولياء حول أى سؤال أو جزئية فى المنھج سواء من 

  األمور 

هام جدا  للحصول على امللزمة ورق مطبوع جاهز 

جنيها شاملة   ٨٠ألى مكان يف مصر  مثن امللزمة 

تكلفة الطباعة وشحن الربيد   أما من يستلمها باليد 

مىن من سكان مدينة فاقوس واملدن ااورة  والقرى 

ة تسليم يد ااورة مبحافظة الشرقية   مثن املذكر

  جنيها  بتغليف سلك حلزونى  ٣٥مىن الثمن 

بالنسبة للسادة المعلمين من يريد العمل بھا ھناك 

امكانية للحصول عليھا ورق جاھز مطبوع تحمل اسم 

  pdfالمدرس الذى يطلبھا  أو ارسالھا ملف 

الكترونى يحمل اسم المدرس  من يريد العمل بھا 

وال   يكلمنى والحصول عليھا باسمه فى كل األح

لمعرفة التفاصيل   مع العلم    ٠١١١٤٦٩٥١٤١م

ھناك مالزم لغة عربية لجميع الصفوف من الصف 

  االول حتى الصف السادس   تحياتى للجميع 

 ----------------------------------------  
  ٠١٠٦٥٧٩٢٧٦٦م ٠١١١٤٦٩٥١٤١عزازى عبده   م 


